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Βιολογικά προϊόντα
Καστανιάς:

αποτελούν
ανάμνηση πια

Καλοκαίρι στις Γούρνες, γύρω στα
1967 πρέπει να ήταν, και η γιαγιά μου
δεν ήξερε τι να με κάνει. Έπρεπε καθημερινά να φροντίζει τις κατσίκες, το
μουλάρι και τις κότες, να καλλιεργεί τα
χωράφια και να προσέχει ταυτόχρονα
κι εμένα. Δεν ήξερε λοιπόν η γιαγιά
μου τι να με κάνει και σκαρφίστηκε να
με χρήσει βοηθό. Κάπως έτσι πήρα το
βάπτισμα της καλλιέργειας και μπήκα
μέσα στα χρυσά στάχια και στις καλαμποκιές με τις αναρριχόμενες φασολιές, όχι για να βοηθήσω αλλά για
να παίξω. Τα επόμενα χρόνια τα καλοκαίρια μου ήταν πανομοιότυπα, με
την διαφορά ότι σιγά-σιγά άρχισα να
μαθαίνω και τα κατάφερνα σε όλες τις
δουλειές, εξειδικεύτηκα μέχρι και στην
κτηνοτροφία. Έβγαλα έτσι κάμποσες τάξεις στην Αγροτική Σχολή στις
Γούρνες και λίγο πριν να τελειώσω το
Λύκειο στην Αθήνα τα παράτησα. Το
αγροτόσπιτό μας πουλήθηκε, η γιαγιά
εγκατέλειψε σχεδόν την καλλιέργεια
και εγώ έπρεπε να προετοιμασθώ για
τις εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο.
Μετά από τριάντα και πλέον χρόνια τι μου έμεινε άραγε από αυτή
την καλοκαιρινή ασχολία; Και δεν
αναρωτιέμαι φυσικά για τις έντονες
αναμνήσεις και τα συναισθήματά
μου. Αναρωτιέμαι τι μου έμεινε σαν
γνώση, σαν εμπειρία. Είναι δυνατόν
να είχα γευτεί όλα τα περίφημα βιολογικά προϊόντα της Ευρυτανίας και
να τα ξέχασα; Είναι δυνατόν να τα
απαρνήθηκα;
Μέρες φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες ταξίδευε η μητέρα μου στην Καστανιά και ερχόταν πίσω κάθε φορά
με σακούλια, με ντενεκέδες, με δοχεία
και με γαλόνια. Μέσα εκεί ήταν προϊόντα της εποχής, αλλά και η καλοκαιρινή σοδειά που θα την καταναλώναμε
στο διάστημα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Τι να πρωτοθυμηθώ; Φασόλια
μικρά για φασολάδα αλλά και φασόλια γίγαντες. Τραχανάς και χυλοπίτες.
Καρύδια, κάστανα, και ζαχαρόμηλα.
Καρύδι γλυκό και ένα μακρύ σχοινί
με καρύδια που γύρω του είχε πηχτό
μούστο-σουτζούκι πρέπει να το λέγανε. Στα δοχεία ήταν τα γαλακτοκομικά. Τυρί φέτα αυστηρά από τον
Γιώργο τον Λάμπρη, δικό μας βούτυρο
κατσικίσιο και άφθονο ξινοτύρι για
να φτιάχνει τις πίτες της και τέλος το
κατίκι, που ποτέ δεν φτούραγε, πέφταμε όλοι μέσα και σε λίγες ημέρες
τελείωνε. Κάποιες φορές μας έφερνε
και κοκοφρίνι. Αυτό ποτέ δεν κατάλαβα πώς το έφτιαχναν, αλλά ήταν πολύ
νόστιμο.
Αυτό που κράταγε όλο το χειμώνα
ήταν τα κάστανα. Τα χώριζε η μάνα
μου σε μικρές ποσότητες, τα έβαζε σε
τσουβαλάκια και τα έθαβε στον κήπο.
Τα χειμωνιάτικα βράδια τα έβγαζε λίγα-λίγα και τα ψήναμε στην σόμπα
πετρελαίου. Αν είχαμε μάλιστα μαζί με
τα γευστικά κάστανα και λίγο μούστο
από τον Ασπρόχορτο που γλύκιζε ελαφρά, τότε είχαμε το τέλειο γεύμα. Το
βεβαιώνει άλλωστε και η λαϊκή παροιμία “ Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα
καρύδια μέλι ”
Πού είναι τώρα όλα αυτά τα προϊόντα; Γιατί ξεράθηκαν οι καστανιές, οι
(συνέχεια στη σελίδα 2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το Δ.Σ του Συλλόγου των απανταχού
Καστανιωτών Ευρυτανίας «ο Άγιος
Δημήτριος» καλεί τα μέλη του στην
Ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση την 12η Φεβρουαρίου 2012,
ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ, στο
κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ελλάδος που βρίσκεται στην
Αθήνα, στη συμβολή των οδών Σίνα
και Δαφνομήλη.(πίσω από τον
Ι. Ναό Αγ. Νικολάου ΠευκακίωνΑσκληπιού 40, στα όρια Εξαρχείων και Κολωνακίου).
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής
Συνέλευσης.
2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Συλλόγου.
3. Βράβευση των επιτυχόντων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
4. Διοικητικός απολογισμός
του απερχόμενου Δ.Σ. για το
έτος 2011.
5. Οικονομικός απολογισμός
χρήσης 2011, ανάγνωση έκής.
θεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και
Οικονομικού απολογισμού καθώς
και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού
απολογισμού, του Οικονομικού
απολογισμού και της έκθεσης της
Ε.Ε.
8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής από
κάθε ευθύνη.
9. Προϋπολογισμός χρήσης 2012 και
έγκριση αυτού.
10. Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ
για το έτος 2012 από τον Πρόεδρο
του απερχόμενου Δ.Σ.
11. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών
για θέματα του Συλλόγου και του
χωριού μας.

12. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
13. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
14. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων
μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Σημείωση: Α) Θερμά παρακαλούμε

όλα τα μέλη μας να προσπαθήσουν
να είναι παρόντα την ημέρα αυτή στις
εργασίες της εκλογοαπολογιστικής μας
Συνέλευσης, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία. Για διάφορους λόγους, ο
Σύλλογός μας δεν έχει την δυνατότητα να
αναβάλει τις εργασίες της Συνέλευσης.
Β)Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν
να είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την
Εξελεγκτική Επιτροπή να υποβάλουν στο
Δ.Σ. σχετική αίτηση. Η αίτηση των υποψηφίων μπορεί να είναι χειρόγραφη και να
αναφέρει απλά την επιθυμία του αιτούντος μέλους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να
σταλεί με email στο: okastaniotis@yahoo.
gr, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Σύλλογος Καστανιωτών Ευρυτανίας
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία

Στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
Ελλάδος μπορεί κάποιος να έρθει με
το μετρό κατεβαίνοντας στη στάση
«Πανεπιστήμιο». Από εκεί με τα πόδια
και ακολουθώντας την οδό Σίνα, θα
συναντήσει το κτίριο στο αριστερά,
αμέσως μετά το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Την ίδια διαδρομή θ’ ακολουθήσει και
όποιος έρθει με λεωφορείο στις στάσεις Ακαδημία ή Πανεπιστήμιο.
Εξυπηρετούν επίσης και
μ
όσα
λεωφορεία διασχίζουν τις
ό
οδούς
Ασκληπιού, Ιπποκράο
τους
και Χαρ. Τρικούπη.
τ
Πριν από τις εργασίες της
Γενικής
Συνέλευσης ο ΣύλλοΓ
γος
θα δεξιωθεί στον προθάγ
λαμο
της αίθουσας, όλα τα
λ
μέλη του και τους φίλους της
μ
Καστανιάς που θα προσέλΚ
θουν, με καφέ, τσάι, χυμούς
θ
και βουτήματα.
κ
Παρακαλούμε όλα τα μέλη
ττου Συλλόγου μας να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και
θ
να παρακινήσουν τα μέλη των
ν
οικογενειών τους και κάθε Καστανιώτη
οικογενειώ
ή φίλο της Καστανιάς για να βρεθούν
κοντά μας την ημέρα αυτή. Θα αισθανθούμε ιδιαίτερη χαρά αν τα Καστανιωτόπουλα μας τιμήσουν με την παρουσία
τους. Θυμηθείτε! Ο Σύλλογος δυναμώνει
με το ενδιαφέρον σας. Με τις προτάσεις
σας. Με την συμμετοχή σας.
Σας περιμένουμε όλους για να
ανταλλάξουμε δημιουργικές απόψεις
για το όμορφο χωριό μας και ευχές
για το νέο έτος.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση
μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ:210
2516938 & 6977668616.(Ντέκας Αριστείδης) καθώς και με email στο:
okastaniotis@yahoo.gr
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αγαπητοί συγχωριανοί
και φίλοι του χωριού μας
Σας ευχόμαστε Χαρούμενα
Χριστούγεννα και
το νέο έτος να είναι
ευτυχισμένο και
δημιουργικό
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Βιολογικά προϊόντα Καστανιάς:

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας

αποτελούν ανάμνηση πια
(συνέχεια από τη σελ. 1)

μηλιές, οι κερασιές, οι απιδιές
και οι βαρδακιές; Γιατί δεν μυρίζει το ψωμί σιτάρι; Ποιος
καλλιεργεί πλέον μόνο με κοπριά; Πού πήγαν τα αμπέλια
που υπήρχαν στο Λιναράκι,
στην Καστανούλα, στους Κήπους, στο Παλιοχώρι και στο
Διασελάκι; Γιατί ερημώθηκαν
όλα και πέσαμε στα χέρια του
άγευστου supermarket;
Διαβάζω όλος περιέργεια
πάνω σε συσκευασίες προϊόντων κάστανου.
“Βρασμένα κάστανα, συσκευασμένα σε κενό αέρος. Βουτήξτε τα σακουλάκια με τα κάστανα σε βραστό νερό για λίγα
λεπτά. Σερβίρετε με κρέας κόκκινο, με κυνήγι και με πουλερικά”, “πουρές από κάστανο”,
“κρέμα από κάστανο”
Tι είναι αυτά ρε παιδιά; Καλά
να πάθουμε. Φύγαμε από το
χωριό μας, αφήσαμε τις καστανιές να ξεραθούν και τώρα μας
ταΐζουν άγευστους καρπούς γεμάτους ορμόνη και κονσέρβες
με χημικά. Ξέρει τι λέει η Μέρκελ και οι εταίροι “φίλοι μας”,
όταν μας λένε ότι δεν παράγουμε τίποτα και ότι περιμένουμε
τις επιδοτήσεις για να ζήσουμε.

Πρέπει να συνέλθουμε και
μάλιστα γρήγορα. Σίγουρα στο
ορεινό χωριό μας δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλες
καλλιέργειες για να ζήσουμε
και φυσικά δεν μπορούμε να
έχουμε κοπάδια με εκατοντάδες πρόβατα. Μπορούν όμως
κάποιοι από εμάς να εκτρέφουν
λίγα γίδια, να καλλιεργούν σε
μικρές ποσότητες και μόνο με
κοπριά, για να παράγουν τελικά τα μοναδικής ποιότητας και
γεύσης προϊόντα των παππούδων μας. Αυτά από μόνα τους
θα είναι τουριστική προβολή
για το χωριό μας και θα μπορούν να ζήσουν κάποιες λίγες
οικογένειες στο χωριό μας μόνιμα.
Τώρα που διαβάζετε την εφημερίδα μας πιθανόν να είναι
ημέρες Χριστουγέννων. Νιώθω
την ανάγκη να σας γλυκάνω
λίγο την καρδιά και σκέφτομαι
ότι για να το πετύχω αυτό θα
πρέπει να σας μεταφέρω νοερά
στο όμορφο περιβάλλον των
βουνών μας μιας άλλης εποχής.
Διάλεξα τις αναμνήσεις του γεροβοσκού και σας εύχομαι από
καρδιάς χαρούμενες γιορτές
κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογός μας ζήτησε
την βοήθεια του Νίκου Καραγεώργου για να μεταφέρει
μια μεταλλική βιβλιοθήκη

ΤΑΞΙ
Νίκος
Καραγεώργος
Έδρα Καρπενήσι
Τηλ: 6972162956
22370 24655 οικία
22370 31277 ΄΄

με όλο της το περιεχόμενο
και κάμποσα ακόμα πράγ-

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος των Απανταχού
Καστανιωτών Ευρυτανίας
“Ο Άγιος Δημήτριος”
Έδρα: Δ.Δ. Καστανιάς
Προυσού Ευρυτανίας
Γραφεία στην Αθήνα:
Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
•••
Εκδότης και Επιμελητής Έκδοσης
Κωνσταντίνος Δ. Αναστασόπουλος
Πρόεδρος του Συλλόγου
Πευκών 1, 142 35 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 27 79 804
•••
Σύνταξη Φύλλου
και Επιμέλεια ύλης:
Αριστείδης Ντέκας
Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 25 16 938
Συνεργάτες:
Ζηνέλης Δημήτριος
Ζηνέλης Ζαχαρίας

Συνδρομές ετήσιες: 15 ευρώ
Φωτοστοιχειοθεσία,
σελιδοποίηση, μοντάζ:
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γερανίου 7, Αθήνα 105 52
Τηλ/Fax: 210 5244309

Kωδικός Γ.Γ.Ε.: 4020

ματα, από την Λαμία στο
Πολιτιστικό μας Κέντρο. Ο
κ. Καραγεώργος ανταποκρίθηκε άμεσα και ζήτησε
για αμοιβή μόνο τα καύσιμα της διαδρομής. Το Δ.Σ.
του Συλλόγου Καστανιωτών
Ευρυτανίας απευθύνει στον
Νίκο ένα μεγάλο ευχαριστώ
και του εύχεται να έχει υγεία
και καλές κούρσες.

• Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλαγιάννης(Ο συνταξιούχος πλέον
δάσκαλός μας) προσέφερε
στον Σύλλογο 500,00€, στη
μνήμη του γιού του Θανάση
και των γονιών του Αθανασίου και Αγγελικής, εξέφρασε δε
την επιθυμία να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για την αποπεράτωση του Α’ ορόφου στο
Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς. Ο κ. Μπαλαγιάννης εκτός
των χρημάτων προσέφερε
στο Σύλλογο μια μεταλλική
βιβλιοθήκη, βιβλία, πίνακες
και χάρτες. Λεπτομέρειες για
αυτά μπορείτε να διαβάσετε
στο θέμα “ειδήσεις-σχόλια”
του παρόντος φύλλου.

αυτοκινητικό δυστύχημα στις
12.08.2010) και εξέφρασε
την επιθυμία τα χρήματα
που δώρισε στην εκκλησία
να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή του καμπαναριού
του Αγίου Δημητρίου.
• Ο Κωνσταντίνος Ανδρ.
Ζηνέλης προσέφερε στο
Σύλλογο 250,00€.
• Η
Χρύσα Αλεξοπούλου(Κουβέλη) προσέφερε
στο Σύλλογο 36,00€.
• Η Βίκυ Γκεράκη(Βάσω
Κουβέλη) προσέφερε στο
Σύλλογο 109,00€ στη μνήμη
των γονιών της και του Γεωργίου Ζηνέλη.

• Ο Δημήτριος Νικ. Ταραμπίκος προσέφερε στο
Σύλλογο 50,00€.

• Ο Κωνσταντίνος Ηλ. Δεληκωστόπουλος προσέφερε
στο Σύλλογο 100,00€.

• Ο Στυλιανός Ανδρ. Ζηνέλης προσέφερε στο Σύλλογο
250,00€.

• Ο Σπύρος Σπυρόπουλος
προσέφερε στο Σύλλογο
50,00€.

• Ο Γεώργιος Σπ. Λωρίδας προσέφερε στο Σύλλογο
100,00$ USA.

• Ο Δημήτρης Αριστ. Κουτρούμπας προσέφερε στο
Σύλλογο 50,00€.

• Ο Ηλίας Ηλ. Δεληκωστόπουλος προσέφερε στο
Σύλλογο 50,00€.

• Η Γιαννούλα Λωρίδα Χα
Κωνσταντίνου Λωρίδα προσέφερε στο Σύλλογο 50,00€ ,
στη μνήμη του συζύγου της.

• Ο Νικόλαος Γεωρ. Παπαζαχαρίας και η σύζυγός του
Βάσω προσέφεραν στο
Σύλλογο 70,00€.

• Ο Αριστείδης Δημ. Τσιώκος προσέφερε στο Σύλλογο
100,00€.

• Η Κατίνα Τσιώκου προσέφερε στο Σύλλογο 50,00€.

• Η Λαμπρινή Ζηνέλη Ταραμπίκου προσέφερε στο
Σύλλογο 100,00€.

• Ο Ιωάννης Αθ. Κουτρούμπας προσέφερε στο Σύλλογο 200,00€ & στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 150,00€,
στη μνήμη του γιού του
Θανάση(απεβίωσε μετά από

Αγαπητοί συγχωριανοί.
Όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στην έκδοση της εφημερίδας
μας, μπορείτε να στέλνετε άρθρα, διάφορες ειδήσεις που
αφορούν τον τόπο μας, παλιές ανέκδοτες ιστορίες του χωριού
μας καθώς και φωτογραφίες στην διεύθυνση.
Ντέκας Αριστείδης
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία
ή στο email okastaniotis@yahoo.gr
τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2516938/6977668616

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 1η
Για να δημοσιευτεί οποιοδήποτε κοινωνικό γεγονός που αφορά
την οικογένειά σας, ή κάποιο συγγενή σας, θα πρέπει να μας
ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με επιστολή σας και καλό θα είναι να
μας στείλετε και οποιαδήποτε σχετική φωτογραφία, η οποία μετά
την δημοσίευση θα σας επιστραφεί. Επίσης σας παρακαλούμε να
μας ενημερώσετε στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνσή σας ή
αν δεν λάβετε κάποιο τεύχος της εφημερίδας μας. Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας και το email αναφέρονται παραπάνω.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 2η
Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αρχείο των ταχυδρομικών
διευθύνσεων των Καστανιωτών και των φίλων της Καστανιάς στους
οποίους ταχυδρομούμε τον ‘’Καστανιώτη’’. Ατυχώς για εμάς, το πρόσφατα ενημερωμένο ηλεκτρονικό αρχείο που είχαμε δημιουργήσει
εκλάπη και αναγκαστικά συνεχίζουμε την αποστολή της εφημερίδας
με αρχείο παλαιότερης έκδοσης. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι πιθανόν
να μην φθάσει το παρόν φύλλο σε ανθρώπους που το περιμένουν, θα
σας παρακαλούσαμε αν η διεύθυνσή σας έχει αλλάξει να μας στείλετε
την σωστή ταχυδρομική σας διεύθυνση στην διεύθυνση:
Σύλλογος Καστανιωτών Ευρυτανίας
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία
ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: okastaniotis@yahoo.gr,
Ειδικά, παρακαλούμε για το παραπάνω τους ομογενείς μας, γιατί
είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα
χαρούμε πολύ αν λάβουμε την ταχυδρομική σας διεύθυνση, ακόμα
και σαν επιβεβαίωση ότι λαμβάνετε την εφημερίδα μας.

• Από τη Λαχειοφόρο αγορά που
διενήργησε στο αντάμωμα η
Νίκη Πατσιοκώστα, προέκυψε έσοδο στο Σύλλογο
485,00€.
• Από τη Λαχειοφόρο αγορά που
διενήργησε στο αντάμωμα ο
Σύλλογος, προέκυψε έσοδο
στο Σύλλογο 1.775,00€.
• Από το Πάρτυ της Νεολαίας
μας στον Άγιο Δημήτριο,
προέκυψε έσοδο στο Σύλλογο
100,00€.
• Ο Δημήτριος Αποστ, Τσιώκος προσέφερε στο Σύλλογο
50,00$ AUS & στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 150,00$
AUS στη μνήμη των γονιών
του. Επίσης η Χρυσούλα
Αποστ. Τσιώκου προσέφερε
στο Σύλλογο 50,00$ AUS &
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
50,00$ AUS στη μνήμη των
γονιών της. Και οι δύο τα
χρήματα που πρόσφεραν στο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν
στην ανακαίνιση του ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου.
• Η Ελένη Λύτρα(του Γεώργιου Δεληκωστόπουλου)
προσέφερε στο Σύλλογο
100,00€.
• Από τη Λαχειοφόρο αγορά που
διενήργησε στην εκδήλωση

του σχολείου ο Στέφανος
Μπώκος, προέκυψε έσοδο
στο Σύλλογο 120,00€.
• Ο Θεόφιλος Τσιώκος προσέφερε στο Σύλλογο 100,00€
• Η Γεωργία Παπαθανασίου(Καματερού) προσέφερε
στο Σύλλογο 50,00$ AUS
• Ο Χρήστος Αθ. Κουτρούμπας προσέφερε στο Σύλλογο 200,00$ AUS
• Ο Χρήστος Δημ. Τσιώκος προσέφερε στο Σύλλογο
200,00€
• Ο Αθανάσιος Δημ. Τσιώκος προσέφερε στο Σύλλογο
50,00€ στη μνήμη της Nίτσας
Παπανικολάου.
• Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης προσέφερε στο Σύλλογο 20,00€
• Η Ευαγγελία Παναγιώτου προσέφερε στο Σύλλογο
100,00€
Σημείωση: Όποιος Καστανιώτης θέλει να στείλει χρήματα
από τον Καναδά ή την Αμερική,
για ενίσχυση του Συλλόγου,
μπορεί να τα στέλνει στον Κώστα Μπαλτά και αυτός θα τα
στέλνει στον Σύλλογο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
0014167573421
Διεύθυνση: MR CONSTANTINE BALTAS
48 INNISWOOD DR.
SCARBOROUGH ONTARIO
M1R-1E5
CANADA
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας
εκφράζει σε όλους τους
δωρητές τις ευχαριστίες του
και τους εύχεται ατομική και
οικογενειακή υγεία.
Σημείωση: Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που προσφέρονται
στο Σύλλογο αφορούν αποκλειστικά και μόνο, τις ενισχύσεις
που δόθηκαν από συγχωριανούς
μας και τους φίλους ή φίλες του
χωριού μας. Χρηματικά ποσά
που αφορούν την ετήσια εισφορά των μελών του Συλλόγου και
την συνδρομή της εφημερίδας
μας δεν δημοσιεύονται εκτός και
αν αυτά υπερβαίνουν το ποσό
της εισφοράς. Εξαίρεση επίσης
αποτελούν τα χρηματικά ποσά
που στέλνονται στο Σύλλογο
από το εξωτερικό. Σε περίπτωση
που κάποιο χρηματικό ποσό ή
όνομα δωρητή έχει αναγραφεί
λανθασμένα, καθώς και σε
περίπτωση που λησμονήσαμε
κάποια δωρεά, ζητούμε ειλικρινά
συγνώμη και θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για να
προβούμε σε διόρθωση ή δημοσίευση στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η οικογένεια του Γιώργου Τσαφαρά
και της Ελευθερίας Βασδέκη(κόρη
της συγχωριανής μας Ευγενίας Κατσίκα), απέκτησε το πρώτο της παιδίκοριτσάκι- τις πρώτες πρωινές ώρες
της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου 2011.
Η οικογένεια του Γιώργου Ηλία
Σουλαντίκα και της Κωνσταντίνας
Δεληκωστόπουλου, απέκτησε στις
22 Αυγούστου 2011 το δεύτερο παιδί
τους-αγοράκι.
Στις οικογένειες ευχόμαστε να τους
ζήσουν και πάντα να τα καμαρώνουν
όπως επιθυμούν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Δέσποινα είναι το όνομα που έλαβε
η θυγατέρα των συγχωριανών μας
Ευσταθίου Ευαγ. Βαστάκη και Γεωργίας
Αντ. Παλαιού που βαπτίστηκε στους
Άγιους Πάντες του Προυσού στις 10
Σεπτεμβρίου 2011.
Ανάδοχος η Αγλαΐα (Λίτσα) Χρ. Κουτρούμπα. Μετά τη βάπτιση ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι σε ταβέρνα της
περιοχής μέχρι αργά το βράδυ.
Ευχόμαστε να χαρεί το όνομά της με
υγεία και ευτυχία για πολλά έτη.

ΓΑΜΟΙ
Στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου
στο Προάστιο της Καρδίτσας ένωσαν
τη ζωή και την τύχη τους το Σάββατο17
Σεπτεμβρίου 2011 ο Άρης Νέστ. Μανασής και η Ειρήνη Γεωργ. Μακρινού,
κόρη της συγχωριανής μας Παρασκευής Ευαγ. Τσατσαράγκου. Στους
νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν
ευτυχισμένοι.
Πιθανόν φωτο αναμένεται
Το ξεκίνημα της καινούριας τους
ζωής πραγματοποίησαν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ελευθερίου Πατησίων ο
Θωμάς Αντ. Χίντζιος και η συγχωριανή
μας Χαρίκλεια Χριστ. Ζηνέλη στις 26
Αυγούστου 2001.Στον πολυχώρο
Λώλου στα Σπάτα Αττικής οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλεσμένους
τους. Ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι βίον
ανθόσπαρτον και ευτυχή και πολλούς
απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου
2011 και κηδεύτηκε την
άλλη ημέρα
στο Καρπενήσι η συγχωριανή μας Ευαγγελία Μιλτ.
Μπαλτά, σύζυγος Σπύρου
Τσιρώνη, σε
ηλικία 80 ετών.
• Στις 14 Οκτωβρίου και σε βαθιά
γεράματα( γύρω στα 93), έφυγε από
κοντά μας η Παναγιώτα-Παναούλασύζυγος Κων/νου Υφαντόπουλου.
Μικρό κοριτσάκι ήρθε από τα Δολιανά
στην Καστανιά και υιοθετήθηκε από την
οικογένεια Κων/νου Δεληγιάννη. Η ζωή
δεν της χάρισε τη χαρά της μητρότητας
και για πολλά χρόνια έζησε μόνη,
κοντά στους θετούς γονείς της, γιατί
ο σύζυγός της ήταν στην Αμερική. Το
σπίτι της και το παρουσιαστικό της ήταν
αρχοντικά. Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε από την Αμερική έζησαν λίγα
χρόνια μαζί, γιατί ήταν πια γέροι και οι
δύο. Τα τελευταία χρόνια, ανήμπορη
πλέον, φιλοξενήθηκε στο Γηροκομείο
Καρπενησίου, όπου έσβησε και της
ζωής της το καντήλι. Αναπαύεται στο
Καρπενήσι.
• Απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στην Καστανιά
στις 22 του μήνα, η καταγόμενη από
το Λουτράκι Κορινθίας Ασημίνα,
σύζυγος Κων/νου Σπ.Ταραμπίκου, σε
ηλικία 79 ετών.
• Στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 και σε
ηλικία 23 ετών, άφησε την τελευταία
της πνοή η Ελένη Βασ. Χατζηαντώνη
σε τροχαίο ατύχημα στο Φαληρικό Δέλτα. Ήταν εγγονή της συγχωριανής μας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
Βασιλικής Χατζηαντώνη, το γένος Παν.
Ζαχαρόπουλου από το Λιναράκι. Συμμεριζόμαστε τον πόνο και τη θλίψη της
οικογένειά της και ευχόμαστε ο Θεός
να τους δώσει δύναμη να πορευθούν
στη ζωή, όσο βέβαια μπορούν ανώδυνα,
με την ανάμνησή της.
• Κτυπημένος από την επάρατο
ασθένεια, ο συγχωριανός μας Ευστάθιος Στυλ. Γεωργόπουλος
έφυγε από τη
ζωή στις 10
Αυγούστου
2011 σε ηλικία 70 ετών.
Αναπαύεται
στο κοιμητήριο της Ερυθραίας Αττικής. Αιωνία του η μνήμη.
• Στις 15 Οκτωβρίου 2011, στο
νοσοκομείο του Καρπενησίου έσβησε
το καντήλι της ζωής για τη συγχωριανή
μας Αναστασία, σύζυγο Αριστείδη Δημ.
Κουτρούμπα, το γένος Νικ. Μπαλαγιάννη, σε ηλικία 93 ετών.
Ήταν ένα
καντήλι που
τρεμόσβηνε
μια ζωή ολόκληρη, αλλά
άντεξε στους
βοριάδες και
τις μπόρες
της ζωής,
γιατί είχε ένα σκοπό, να φεγγοβολεί
το δρόμο της ζωής του μονάκριβου
παιδιού της, να το προστατεύει από τις
κακοτοπιές και να το οδηγεί στην οδό
του καλού, που φέρνει τον άνθρωπο
κοντά στο Θεό….
Ενώ ακόμη ήταν 28 χρονών και νιόπαντρη το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη
της, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια
της. Σε ηλικία 28 περίπου ετών έχασε
το σύζυγό της, που δολοφονήθηκε από
τους αντάρτες στα Φιδάκια Ευρυτανίας.
Ήταν πρόεδρος της τότε κοινότητας
του χωριού μας και συνελήφθη από
τους αντάρτες στο Γαύρο του Μεγάλου Χωριού κατά τη διανομή τροφίμων
από την Ούντρα στους κατοίκους των
χωριών. Το τι μεσολάβησε και συνελήφθη λίγοι το γνώριζαν, μα κι αυτοί το
πήραν μαζί τους….. Τα πολιτικά πάθη
εκείνη την εποχή ήταν σε έξαψη……
και ο αδελφός σκότωνε τον αδελφό. Η
κατάρα της φυλής μας σε όλο της το
μεγαλείο…. Έτσι λοιπόν η θεια-Τασία
έχασε τον άνδρα της από το δολοφονικό
αδελφικό μαχαίρι και έμεινε με ένα
μωρό στην αγκαλιά. Αυτό το παιδί ήταν
πλέον ο σκοπός της ζωής της. Εργάστηκε σκληρά για να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας και για να
τον σπουδάσει, στερήθηκε προσωπικά
πάρα πολλά αλλά κατάφερε τελικά να
τον μεγαλώσει σαν αρχοντόπουλο. Η
θλίψη σε όλη της τη ζωή ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, κι ο πόνος
βαθιά ριζωμένος στην καρδιά της. Ο
γιός της ο Δημήτρης της ανταπέδωσε
την αγάπη και στάθηκε κοντά της μέχρι
τα βαθιά γεράματά της
Δοκιμάστηκε, λοιπόν, πολύ στη ζωή
της η θεια-Τασία. Τράβηξε όλη την ανηφόρα της ζωής με οδηγό την πίστη της
στο Θεό και με την καρδιά της γεμάτη
αγάπη για το συνάνθρωπό της. Έγινε
η πνευματική μάνα πολλών καστανιωτόπουλων, βαπτίζοντάς τα. Ταυτίστηκε
με την προσευχή και από τα χείλη της
συνεχώς έβγαινε η φράση «Δόξα σοι ο
Θεός». Κοντά στις πολλές αγαθοεργίες
της, παρά τις φανερές δυσκολίες της,
δεν έπαψε ποτέ να φροντίζει για τις
εκκλησιές του χωριού μας και όχι μόνο.
Πολλές εικόνες, μια πρώτη τοιχογραφία

στην Παναγία, η Πλατυτέρα και πολλές
άλλες αφιερώσεις και δωρεές, πολλές
μάλιστα ανώνυμες, έγιναν με δική της
δαπάνη. Σ΄ αυτήν ταιριάζει απόλυτα η
δέηση του ιερέα στη θεία Λειτουργία
προς τον Κύριο: «Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου
σου». Τώρα αναπαύεται στα χώματα
του κοιμητηρίου της Καστανιάς, κοντά στο σύντροφό της που η ζωή της
στέρησε τόσο νωρίς……… Αιωνία της
η μνήμη.
Δημήτριος Ζηνέλης
• Τον περασμένο Ιούνιο, απεβίωσε
στην άνω Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας η
συγχωριανή μας Μαρία σύζυγος Σταύρου Κουβέλη, το γένος Τσατσαράγκου.
Η φτώχεια είχε αναγκάσει την Μαρία
να εγκαταλείψει το χωριό μας και να
γίνει εσωτερική μετανάστρια στην Άνω
Μυρτιά για να ζήσει κάπως καλύτερα.
Εκεί έμεινε πάνω από πενήντα χρόνια,
αλλά ήταν άτυχη. Έχασε το σύζυγό της
Σταύρο πριν μια δεκαετία περίπου και
το γιο της Γιώργο αργότερα. Βασανισμένη γυναίκα, έθαψε -αν δεν κάνουμε
λάθος- και δυο μικρά παιδιά, το ένα
μάλιστα νεογέννητο τη δεκαετία του 50.
Όπου φτωχός και η μοίρα του...
Τα συλλυπητήριά μας στα τρία
κορίτσια της.
• Η Καστανιώτικη οικογένεια της
Μελβούρνης πενθεί για το θάνατο της
46χρονης Ελένης, κόρη του συγχωριανούςμας Στέλιου Απ. Μπαλτά και
της Ουρανίας Ζαμπέλη από το Μαρα-

ντοχώρι Λευκάδας, λόγω της επάρατης
ασθένειας. Τα συλλυπητήριά μας στους
γονείς της, στις αδερφές της και στην
κόρη της.
• Στις 15 του Νοέμβρη, έφυγε
από τη ζωή ο συγχωριανός μας Ντίνος
Χρήστου Γεωργόπουλος. Κηδεύτηκε
στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
• Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011,
έφυγε από τη ζωή η συγχωριανή μας
Γεωργία Κων. Μούρτου. Κηδεύτηκε
στην Καστανιά.

• Στις 23 Νοεμβρίου 2011, έφυγε
από τη ζωή η συγχωριανή μας Αναστασία(Νίτσα) Παπανικολάου, σύζυγος του
Δημητρίου Παπανικολάου, σε ηλικία 93
ετών. Κηδεύτηκε στην Δάφνη Αττικής.
• Η Μαρία Ηλ. Καλαντζή έφυγε από
τη ζωή στις 18 Ιουλίου 2011 και σε
ηλικία 75 ετών. Ήταν έγκλειστη λόγω
εκ γενετής αναπηρίας στο ίδρυμα Άγιος
Δημήτριος Θεσσαλονίκης. Κηδεύτηκε
στο χωριό μας την άλλη ημέρα. Η μακαρίτισσα δεν χάρηκε τη μακρόχρονη ζωή
της που της χάρισε ο Θεός. Δεν αμάρτησε ούτε δια λόγου ούτε δια έργου
και ίσως ούτε και δια διανοίας. Ο Θεός
δοκιμάζει. Τα αδέρφια της παραβρέθηκαν στον τελευταίο αποχαιρετισμό,
έκλαψαν και την κήδεψαν στα πατρικά
χώματα. Αιωνία της η μνήμη.
• Στις 25 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Λαμίας τελείωσε η επίγεια
διαδρομή της παπαδιάς Αναστασίας
Αθ. Ζαφείρη, μετά από εγκεφαλικό
επεισόδιο. Η νεκρώσιμος ακολουθία
διαβάστηκε στο Ν. Κρίκελο Φθιώτιδας,
όπου λειτουργεί ο συγχωριανός μας
παπα-Θανάσης. Κηδεύτηκε στη Λαμία.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας και ευχόμαστε ο χρόνος να
απαλύνει τον πόνο τους.
Δωρεά από τον
συγχωριανό μας
Σταύρο Κ.Μπαλτά
Χρηματικό ποσό 2.000,00€ έδωσε
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού μας ο συγχωριανός μας Σταύρος
Κ. Μπαλτάς, εις μνήμην της συζύγου
του Λέλας και εξέφρασε την επιθυμία
να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της
εκκλησίας του κοιμητηρίου των Αγίων
Πάντων. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη
δωρεά του αλλά και για την πολύχρονη
προσφορά του στο χωριό μας.
Αποχαιρετισμός συζύγου
Λέλα μου,
Θέλω με λίγα λόγια να σε αποχαιρετήσω. Ο αδόκητος θάνατός σου μου άφησε
πληγή αγιάτρευτη και καημό μεγάλο,
αλλά υπήρξε αφορμή να ξεδιπλωθούν
όλες οι πτυχές της θεοφιλούς προσφοράς σου
στον πάσχοντα άνθρωπο.
Κατά την εξόδιο ακολουθία
σου ο πρωτοπρεσβύτερος
του Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου
π. Ματθαίος
Χάλαρης αναφέρθηκε λεπτομερώς στη δια βίου
θεοφιλή και κοινωνική προσφορά σου,
που συγκίνησε το εκκλησίασμα.
Αισθάνομαι όμως έντονα την ανάγκη
να σου πω μέσα από την καρδιά μου ένα
μεγάλο ευχαριστώ. Ήμουνα πάντοτε περήφανος για σένα, υπήρξες υποδειγματική και αφοσιωμένη σύζυγος και κυρίως
ήσουν συμπαραστάτης και στήριγμά μου
στη δύσκολη σταδιοδρομία μου.
Είμαι απαρηγόρητος Λέλα μου, προσεύχομαι στο Θεό να αναπαύσει τη
Χριστιανική ψυχούλα σου και διαρκώς
συγκινημένος ζω με την ανάμνησή σου.
«Είχες περίσσεια ομορφιά, γλυκιάς
αγάπης έννοια. Για όλα φροντίδα εσύ
κι εγώ καλοπερνούσα, ποτέ παράπονο
γιατί σε όνειρο μέσα ζούσα και γαλήνευα
κοντά σου.
Φρόντιζες με το γλυκό σου χαμόγελο
κάθε στιγμή τίποτε μη μου λείψει κι
έννοια σου μοναδική μην και μ’ αγγίξει
η θλίψη.
Μα τώρα που έφυγε η χαρά μονάχος
πώς θα ζήσω; Τα τσακισμένα μου φτερά
πού θα βρω ν’ ακουμπήσω;
Πασχίζω να προσαρμοστώ στα νέα

δεδομένα, δύναμη ψάχνω να βρω και ο
νους μου πάντα εκεί σε σένα.»
Αυτός που έθαψε τη γυναίκα του
χάνει μαζί της και τη μισή ζωή του ή και
περισσότερο, αν ήταν καλή. Ο Γεώργιος
Αθάνας έγραψε: « Στης ζωής μου έως
την άκρη θα’ ναι αστέγνωτο το δάκρυ.
Δεν μπορεί να το στεγνώσει μήτε η
λήθη μήτε η γνώση.»
Τώρα ζητάω επιστροφή, που ωστόσο
δεν συνάδει με ανθρώπου σκέψη λογική, για έξοδο από τον Άδη.
Τώρα πρέπει εγώ να βρω δύναμη ν’
αντλήσω, στον κάτω κόσμο εκεί ναρθώ
για να σε συναντήσω, μαζί με γονείς κι
αδέλφια , συγχώρεση να ζητήσω, για
ό,τι ενδεχομένως σας επίκρανα, κατά
τη διαδρομή του εντίμου βίου μας.
Αιωνία η μνήμη σας σεβαστοί μου
Γονείς, αγαπημένα μου Αδέλφια και
πολυαγαπημένη μου Λέλα.
Ο χαροκαμένος σύζυγος
Σταύρος Κ. Μπαλτάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ τους φίλους, συγγενείς
και συγχωριανούς, για την συμπαράστασή τους στο πένθος, για το θάνατο
της συζύγου μου Λέλας.
Σταύρος Κ. Μπαλτάς

ΟΙ ΝΕΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Με χαρά πληροφορηθήκαμε, τις
επιτυχίες των Καστανιωτόπουλων
στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Αντώνης Σταυρινός του Νικολάου
και της Καίτης Παναγιώτη Ζηνέλη,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. (με μικρή φωτο)
Αναγνωσταρά Αγγελική, του Κων/
νου και της Γεωργίας Αποστόλου
Κουτρούμπα, στη Νοσηλευτική
Αθήνας.
Νεφέλη Σταθοπούλου του Δημητρίου
και της Βιργινίας Γέρου, Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πηνελόπη Μπανιά, του Κων/νου
και της Ιωάννας Αθανασίου Κουτρούμπα, Τμήμα Θεολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θεοδώρα Σουλαντίκα του Κωνσταντίνου και της Βάσως(εγγονή του
Ηλία και της Δώρας Σουλαντίκα),
Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου (η Θεοδώρα εισήχθη
ως αριστούχος).
Ο Σύλλογος θα έχει την χαρά να
τους βραβεύσει στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση τoν Φεβρουαρίου
2012
Σε περίπτωση που έχετε ενημερωθεί και για κάποια άλλη επιτυχία, σας
παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά (το γρηγορότερο δυνατόν)
στα τηλ: 210 2516938/6977668616.
(Ντέκας Αριστείδης)
Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και πάντα
επιτυχίες στη ζωή τους..

Νέοι Πτυχιούχοι
Η Kara Loridas, κόρη του Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Λωρίδα
(Charles Loridas) αποφοίτησε απο
το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Suffolk της Βοστόνης (Suffolk
University Law School in Boston)
τον Μάιο 2011. Είχε ήδη προηγηθεί
η ολοκλήρωση των σπουδών της,
λαμβάνοντας πτυχία Bachelor of
Science και Bachelor of Art από
το Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστόνης τον Μάιο του 2008.
Πτυχιούχος Bachelor στη Βιολογία-Ψυχολογία του Πανεπιστημίου
του Τορόντο στις 13/6/2011είναι ο
Δανιήλ Βασιλ. Τσιώκος.
Στους πτυχιούχους μας ευχόμαστε πάντα πρόοδο και καλή
σταδιοδρομία
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Το καλοκαίρι
που πέρασε
σε εικόνες

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Γλυκιά ανάμνηση
οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις
Το όμορφο καλοκαιράκι όχι
μόνο πέρασε, αλλά φθάσαμε και
στον πρώτο μήνα του χειμώνα,
τον Δεκέμβρη. Το χωριό μας, η
Καστανιά, δείχνει έρημο αυτή την
εποχή, τα περισσότερα σπίτια είναι
ερμητικά κλειστά και από τον Άγιο
Δημήτριο μέχρι την Καματερόβρυση θέλει τύχη για να συναντήσεις
κάποιον. Πού θα πάει όμως, λίγες
ημέρες ακόμα έχουμε για τις
γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς και τα πρώτα
χιόνια δεν θα αργήσουν. Οι γιορτές
και το λευκό πέπλο σίγουρα θα
μας ξεμυαλίσουν και θα βρούμε
και πάλι την ευκαιρία για απόδραση.... Ας κάνουμε όμως έστω και
αργοπορημένα μια ανασκόπηση
σε όσα έγιναν φέτος το καλοκαίρι
στην Καστανιά και κυρίως τις
πολιτιστικές δραστηριότητες του
Συλλόγου μας, που για μια ακόμα
φορά απέσπασαν θετικά σχόλια.
Τα χειμωνιάτικα νέα θα τα δούμε
στο επόμενο φύλλο μας.
Στην γιορτή του Αϊ-Λια, λειτούργησε το γραφικό εκκλησάκι στην
κορυφή του βουνού και στη συνέχεια στήθηκε το υπαίθριο “μαγαζί”
του Συλλόγου και προσφέρθηκαν
σε όλους τους παρευρισκόμενους,
λουκουμάκι, νερό και αναψυκτικά. Την Κυριακή, 07 Αυγούστου,
λειτούργησε η εκκλησία του Αγίου
Νικολάου. Οι νεότεροι από αυτούς
που κατηφόρισαν το μονοπάτι και
εκκλησιάστηκαν γνώρισαν το μοναδικό μνημείο της Καστανιάς, οι
παλιότεροι έφυγαν συγκινημένοι,
ξύπνησαν μέσα τους οι πιο όμορφες μνήμες. Σχετικά μπορείτε να
διαβάσετε το άρθρο με τίτλο ‘’Προσκυνητές στον Άγιο Νικόλαο’’. Την
εβδομάδα που ακολούθησε, πήρε
την σκυτάλη το δημοτικό μας σχολειό με πρωτόγνωρες εκδηλώσεις.
Η Γιώτα Γιαννέλη και ο σύζυγός
της Κώστας Μπώκος έκαναν
προβολή παιδικών ταινιών στο
σχολειό και γέμισαν την αίθουσα
με χαρούμενες παιδικές φωνές. Η
οργάνωσή τους εξαιρετική, μέχρι
και ποπ κορν είχαν φτιάξει και
κέρασαν όλα τα παιδιά. Μα πού
βρέθηκαν τόσα πολλά παιδιά το
καλοκαίρι στο χωριό μας; Τι ωραία
έκπληξη ήταν αυτή; Είχαμε όμως
και συνέχεια στον ίδιο χώρο. Το
βράδυ της 13ης Αυγούστου και
με ντεκόρ την αυγουστιάτικη
πανσέληνο που φώτισε τα Καστανιώτικα βουνά, στο προαύλιο του
σχολειού μας πραγματοποιήθηκε
μια υπέροχη μουσική βραδιά με
ζωντανή μουσική και τραγούδια.
Οι αδερφές Σπυριδούλα και Ολυμπία Ιωαν. Μπώκου, η Σπυριδούλα Κων. Ζηνέλη, ο Παναγιώτης
Σιάτρας, η μικρή Ελπίδα Ιωαν.
Μπώκου, η Διαμάντω Παπαζαχαρία και ο Θανάσης Τσιώκος μας
διασκέδασαν για τρεις περίπου
ώρες. Όλοι τους ήταν εξαιρετικοί.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για
την βραδιά που μας πρόσφεραν.
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος είχε κάνει την φροντίδα του
και στο διάλειμμα της εκδήλωσης
προσφέρθηκαν πίτσες, σουβλάκια,
αναψυκτικά και κρασί που βοήθησε αρκετά για να ανεβεί το κέφι
και η εσωτερική θερμοκρασία σε
όλους. Ήταν ότι καλύτερο, γιατί
τα μεσάνυχτα το κρύο άρχισε να
“ξυρίζει”. Την Παρασκευή, 12 Αυγούστου, ο Ιερέας μας Σταύρος
Παπαχρίστος πραγματοποίησε
ομιλία στο Πολιτιστικό μας Κέντρο με θέμα “Ο Κλήρος στον 21ο
αιώνα. Πώς πρέπει να ενεργεί ο

Κλήρος στον σύγχρονο κόσμο;
-Είναι αρκετό να ασχολείται μόνο
με τα καθήκοντά του μέσα στην
εκκλησία;”. Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους
και αναζητήθηκαν απαντήσεις
στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ο
Σύλλογός μας προσέφερε καφέ ή
αναψυκτικό σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστούμε πολύ
τον ιερέα μας για την συμμετοχή
του στα πολιτιστικά δρώμενα. Την
Δευτέρα, 15 Αυγούστου, είχαμε την
γιορτή της Παναγιάς μας και το
πανηγύρι μας. Κόσμος πολύς στην
εκκλησιά, στο Πολιτιστικό Κέντρο
στη συνέχεια και το βράδυ στο γλέντι του πανηγυριού. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι η εξυπηρέτηση
και τα εδέσματα ήταν εξαιρετικά
και επειδή την οργάνωση την
είχε αναλάβει η χωριανή μας κ.
Βάσω Παπαζαχαρία να την ευχαριστήσουμε. Την 16η Αυγούστου
είχαμε την γιορτή της νεολαίας
μας στον Άγιο Δημήτριο. Ανήμερα
το μεσημέρι ο καιρός αγρίεψε και
η βροχή έπεφτε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Τα νιάτα βέβαια δεν
καταλαβαίνουν από καλοκαιρινές
μπόρες και δεν πτοήθηκαν. Περίπου 100 άτομα διασκέδασαν
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η
πληροφόρηση που έχουμε λέει ότι
οι τελευταίοι έφυγαν την 08:00
την επομένη. Την οργάνωση της
πετυχημένης αυτής βραδιάς είχε
αναλάβει ο Θανάσης Παν. Κουτρούμπας. Μέχρι μηχανήματα
για Μαργαρίτα και Γρανίτα κουβαλήθηκαν και για ντεκόρ τοποθετήθηκαν φαναράκια. Για την
μουσική κάλυψη και το στήσιμο
των μηχανημάτων εργάσθηκαν ή
βοήθησαν ο Κώστας Θεοδοσίου,
ο Κώστας Ιωαν. Μπώκος και ο
Νίκος Αποστ. Μπώκος. Σε όλους
αξίζουν συγχαρητήρια για την
υπέροχη βραδιά που πρόσφεραν
στην νεολαία μας και όχι μόνο....
Για το Καστανιώτικο αντάμωμα
δεν χρειάζεται να αναφέρουμε
εδώ παρά το ότι ήταν και φέτος
μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, Λεπτομέρειες μπορείτε να
διαβάσετε στο άρθρο-ρεπορτάζ
του Δημήτρη Ζηνέλη στο παρόν
φύλλο. Στις 26 Σεπτεμβρίου, στην
εορτή του Αι Γιάννη εξήντα περίπου προσκυνητές έφθασαν στο
Λιναράκι και λειτουργήθηκαν.
Και γι αυτή την ημέρα μπορείτε
να διαβάσετε άλλο αναλυτικό
ρεπορτάζ. Τέλος, την Τετάρτη
26 Οκτωβρίου, ο Σύλλογός μας
και πολλοί χωριανοί τίμησαν
τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου
με εκκλησιασμό, αρτοκλασία
και στη συνέχεια ο καιρός μας
επέτρεψε και δεξιωθήκαμε στον
περιβάλλοντα χώρο όλους τους
παρευρισκόμενους.
Δεν θα μπορούσε να τελειώσει
αυτή η ανασκόπηση χωρίς να
ευχαριστήσουμε τους εθελοντές
χωριανούς και χωριανές μας που
και φέτος ήταν πολλοί και έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους. Δεν θα
αναφερθούμε σε ονόματα εθελοντών γιατί αφενός κουράζουμε
και αφετέρου κινδυνεύουμε να
παρεξηγηθούμε στην περίπτωση
που άθελά μας ξεχάσουμε κάποιον.
Και πάλι τους ευχαριστούμε και
τονίζουμε ότι είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που αναπτύξαμε τον
εθελοντισμό στο χωριό μας. Τέλος
να ευχαριστήσουμε τον Δήμο μας,
που μια τόσο δύσκολη χρονιά μας
υποστήριξε οικονομικά.
Και του χρόνου, χωριανοί !

Το Καστανιώτικο αντάμωμα του 2011
Η καρδιά του Καστανιώτη όπου και να βρίσκεται,
λαχταρά να βρεθεί στον τόπο καταγωγής του, στον
τόπο που γεννήθηκε, που είδε το φως του ήλιου , που
έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που μεγάλωσε και
που ίσως έκανε οικογένεια…., στον τόπο που αναπαύονται οι γονείς του. Συχνά επιστρέφει για να δει, έστω
και νοερά, το τζάκι του σπιτιού του να καπνίζει. Τι κι αν
δεν τρέχει το νερό στ΄ αυλάκι στην αυλή του σπιτιού
του, τι και αν δεν πρασινίζουν τα χωράφια του…… Γι’
αυτόν όλα εκεί στη θέση τους. Κι η μάνα κι ο πατέρας
κι η αγελάδα του, οι γίδες και το γαϊδουράκι τους….
Όλα και όλοι παρόντες.

Χαρά σε κείνον που γυρνά στην πατρική τη γης,
μόλις προβάλλει στον ουρανό του ήλιου η ηλιαχτίδα

λέει ο ποιητής, αλλά το λέει και η καρδιά του ξενιτεμένου Καστανιώτη…. Γι’ αυτό επιστρέφει στον τόπο
του, για να σφίξει στην αγκαλιά του τους γέροντες
γονείς του, τα αδέλφια του, τους συγγενείς τους. Κι αν
ακόμη κανείς δεν τον καρτερεί……., τον καρτερούν οι
ραχούλες κι οι λαγκαδιές με τα δροσερά νερά…
Το γονικό και αδελφικό αγκάλιασμα αντικαθιστά τα
τελευταία χρόνια ο Σύλλογός μας με το καθιερωμένο
πια Καστανιώτικο αντάμωμα, κάθε 17 Αυγούστου. Κι
είναι η ημέρα αυτή ημέρα χαράς και συγκίνησης, ημέρα
θύμησης και νοσταλγίας…….
Στο κάλεσμα του Συλλόγου μας, οι Καστανιώτες
ανταποκρίθηκαν και βρέθηκαν κι εφέτος στην σκιά
του πλάτανου στον αύλειο χώρο του Αϊ-Δημήτρη.
Κι έβλεπες εκεί κουρασμένα γηρατειά κι ακούραστα
νιάτα να τσουγκρίζουν τα ποτήρια και να εύχονται
και του χρόνου πάλι μαζί. Εκεί και τα ξενιτεμένα αδέλφια μας από τις υπερπόντιες χώρες, που μπόρεσαν
να ρυθμίσουν τις δουλειές τους, ώστε να βρεθούν
στο αντάμωμα…. Εκεί κι ο Νίκος Παν. Βαστάκης με
τη σύζυγό του Μαγδαλένα από την Αμερική. Εκεί κι
ο Θανάσης Σπ. Λωρίδας με τη σύζυγό του και την
κόρη του. Παρούσα κι η Λαμπρινή Σπυρ. Ταραμπίκου
Εκεί και οι Καστανιώτες του Καναδά Αριστείδης Δημ.
Τσιώκος με τη σύζυγό του Μαρία Αθ. Μπαλαγιάννη, Ο
Νίκος Παναγ. Δαλακώστας με τη σύζυγό του Φρόσω
Δημ. Τσιώκου, Η Ντίνα Απ. Τσιώκου. Κι η Αυστραλία
έδωσε το παρόν της με τον Θεόφιλο Δημ. Τσιώκο και
τον Χρήστο Δημ. Τσιώκο με τη σύζυγό του Αναστασία
Βηλαρά. Και από την Αγγλία, όπως κάθε χρόνο, ο Στέφανος Μπώκος. Εκεί κι οι γείτονές μας Τορνιώτες στο
ίδιο τραπέζι με μας. Να η οικογένεια του προέδρου
του Συλλόγου Τορνιωτών Γιάννη Κωνσταντόπουλου,
του ταμία Ηλία Παλαιού και του Θανάση Κωνσταντόπουλου. Εκεί κι ο Νίκος Μάρκος με το γιό του
Αποστόλη και τον συμπέθερό του Παύλο Δαγράκη,
ο Χρήστος Κουτσοδήμας με τη σύζυγό του Μαρία,
ο Δημήτρης Αλαμπασίνης με τη γυναίκα του και τα
παιδιά τους, Ο Βασίλης Αθ. Κωνσταντόπουλος με την
Καστανιώτισσα σύζυγό του Αικατερίνη Ηλ. Καλαντζή.
Μαζί τους κι ο γαμβρός του Τόρνου Θεόδωρος Ιωάν.
Λιαροκάπης, γαμβρός του ιερέα Κωνσταντίνου Ραπτογιάννη , ο δάσκαλος που μας γλύκανε με το μέλι
που πρόσφερε στα τραπέζια μας-μέλι αγνό με την κηρήθρα του. Συγγνώμη αν ξέχασα κάποιους….. Μαζί
μας από την Πάτρα ο συνταξιούχος δάσκαλος Γιώργος Σωτηρίου με το γιό του Νίκο και τη σύζυγό του
Δέσποινα-Κατερίνα(Νίνα), κόρη της δασκάλας του
χωριού μας την δεκαετία του σαράντα και πενήντα,
Άννας Κατσιγιάννη, που πολλοί από μας που διάγουμε την 7 η δεκαετία της ζωής μας, τη θυμούμαστε με
αγάπη. Εκεί σχεδόν όλοι οι Καστανιώτες, όσοι δεν
πενθούν και τα χρόνια δεν βαραίνουν τα πόδια…
Εκεί και ο μπαρμπα Σπύρος-Δεληκωστόπουλος,
στο αναπηρικό του καροτσάκι. Κι όταν το στομάχι
γέμισε, άρχισε ο χορός, κι έβλεπες τα γηρατειά να
ξεχνούν τα χρόνια και την κούραση, ράσα να ανεμίζουν και να γίνεται φτερό του νιού το πήδημα,
κατά τον δημώδη στίχο. Συγκίνηση προκάλεσε η
καλλίφωνη θεια-Διαμάντω Γεωρ. Παπαζαχαρία-το
γένος Νικ. Λωρίδα-όταν τραγούδησε:

Τα Καστανιώτικα βουνά τριγυρισμό δεν έχουν.
Μονάχα εγώ τα γύρισα πεζός και καβαλάρης.
Και κει που τα περπάταγα και κει που τα πατούσα
έχασα το ρολόγι μου, το αρραβωνιαστικό μου.
Αν τό βρει νιος να το χαρεί, γέρος να μου το δώσει.
Αν τό βρει κι η αγάπη μου, να το χαρούμε αντάμα.
……………………………………
Εδώ το λένε Καστανιά, που’ ναι τα σπίτια τα ψηλά
τα παραθύρια με γυαλιά, τα μπαλκονάκια σκαλιστά.
Μέσα βαρούνε τα βιολιά κι έξω χορεύουν τα παιδιά.
Μπήκαν οι ρούσες στο χορό, μπήκαν μια, μπήκαν δυο
Μπήκε και μια που αγαπώ, της κάνω μήνυμα κρυφό
φεύγα από κει κι έλα από δω.

Και συνέχισε η κόρη της Γεωργία Γεωρ. Παπαζαχαρία
με το τραγούδι:

Με γέλασαν τα πουλιά, με γέλασαν τ’ αηδόνια.
Με γέλασαν και μου’ πανε, ποτέ δεν θα πεθάνω.
Φτιάχνω το σπίτι μου ψηλό, μεγάλα παραθύρια.
Κάθομαι στο παράθυρο, τον κάμπο αγναντεύω.
Βλέπω το χάρο να’ ρχεται, στ’ άλογο καβάλα.
Χάρε, του λέω, άσε με, ακόμα για να ζήσω.
Έχω παιδιά και χαίρομαι, φίλους και καμαρώνω
Τη σκυτάλη στο τραγούδι άρπαξε-για να δει αν
έχασε την προφορά του, μια και ζει χρόνια στα ξένα- ο
Στέφανος Μπώκος, τραγουδώντας το:

Κέρνα μας, μαυρομάτα μου όλους με την αράδα
και στο δικό μου το πιοτό ρίξε σπυρί φαρμάκι
για να το πιω φαρμακερό να πέσω να πεθάνω
για τη δική σου
Όμως κι ο Περα-Μαχαλάς εκπροσωπήθηκε επάξια
από το Θανάση Νικ. Παλαιό που με καημό και μεράκι
τραγούδησε:

Σ’ ένα δεντρί, περδικούλα μου, σένα δεντρί στον
Παρνασσό
έγειρα να αποκοιμηθώ κι ακούω μιας πέρδικας λαλιά
κλαίει θρηνεί μες στα βουνά γιατί της κλέψανε τη φωλιά.
…………………………………………
-Ο κάμπος επρασίνησε απ’ τα πολλά λουλούδια
κι εσύ δεν βγαίνεις να σε δω γειτόνισσα καινούργια.
Εσύ δεν βγαίνεις να σε δω κι εγώ μέσα δεν μπαίνω.
Στο παραθύρι κάθομαι και θα σε περιμένω.
Τον ταμπουρά μου έσπασα κόρη μου, στην αυλή σου
για ένα φιλί που μου ’ταξες εσύ κι η αδερφή σου.
- Εμείς φιλιά δεν δίνουμε ,γιατί μας μαρτυρούνε.
Στον άλλο κόσμο που θα ρθεις εκεί θα ανταμωθούμε.
Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα,-θα
ήταν η ώρα 7:00,- όταν άρχισε ο κόσμος να αποχαιρετά
ο ένα ς τον άλλον με την ευχή να είμαστε καλά και του
χρόνου πάλι.
Έπαινος αξίζει στο σύλλογό μας που για μια ακόμη
φορά μας μάζεψε όλους μαζί, όπως οι γονείς μαζεύουν
τα παιδιά τους στο κοινό τραπέζι της οικογένειας. Κι
ήταν αυτό το αντάμωμα αδελφικό αντάμωμα γιατί:

Ανάθεμά τον σ’ όποιον πει τα αδέλφια δεν πονιούνται.
Τ΄ αδέλφια σχίζουν τα βουνά ώσπου να ανταμωθούνε.
Σαν πήγαν κι ανταμώσανε σ’ ένα χρυσό τραπέζι
-στ’ Άι-Δημητριού τ’ αλώνιχρυσά μαντίλια βγάνανε τα δάκρυα να σφουγγίσουν
κι ένας στον άλλον έλεγε κι ένας στον άλλον λέει:
Δεν ήμασταν παιδιά κι εμείς καμιά φορά
Τώρα γεράσαμε κι όλα τα χάσαμε.
Αγέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα.
Θεός να τα φυλάει ……τα Καστανιωτόπουλα……
Σημείωση:: Για την ιστορία αναφέρουμε ότι για τις
ανάγκες της εκδήλωσης πρόσφεραν: πέντε κιβώτια
μπύρες ο Παναγιώτης Αθ. Κουτρούμπας, τέσσερα
κιβώτια μπύρες ο Χρήστος Χαρ. Κουτρούμπας, τα
μπιφτέκια ο Νίκος Απ. Μπώκος και τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς ο Στέφανος Μπώκος, ο Χρήστος
Παπαγιάννης και η Νίκη Χαρ. Κουτρούμπα, σύζυγος
Σπύρου Πατσιοκώστα. Ιδιαίτερη φροντίδα για την οργάνωση της εκδήλωσης. κατέβαλε ο Νίκος Απ. Μπώκος,
ο οποίος φρόντισε τα μέγιστα και για την επιτυχία της
εκδήλωσης της νεολαίας στις 16 Αυγούστου το βράδυ. Πολλοί Καστανιώτες πρόσφεραν ό, τι ο καθένας
φαγώσιμο μπορούσε και βοήθησαν στο σερβίρισμα.
Ιδιαίτερα όμως εγώ στέκομαι στο Σπύρο Πατσικώστα
που αγόγγυστα, χαμογελαστά και ακούραστα έτρεχε
παντού να εξυπηρετήσει τους πάντες…..
Δημήτριος Γεωργ. Ζηνέλης

Tο Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας
Καστανιάς μας ενημερώνει για το
Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012
•
•
•
•
•
•
•

Ανάπλαση πλατείας
Αποπεράτωση αμαξωτού δρόμου προς
Άγιο Νικόλαο
Κατασκευή υδρομάστευσης στην Καστανούλα
Διαμορφώσεις εσωτερικών δρόμων
Πλακόστρωση διαδρόμων Νεκροταφείου
Κατασκευή Ιρλανδικού στη θέση Έλατος
Αποπεράτωση γηπέδου Μπάσκετ-Βόλεϊ
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Το βήμα του Τόρνου
Αγαπητοί συμπατριώτες φίλες και φίλοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2012.

Πριν από 12 χρόνια, έχοντας ως ζωντανό παράδειγμα χωριά τόσο του
νομού μας όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας, τα οποία επέλεξαν να
κρατήσουν την παράδοσή τους ζωντανή, έτσι και εμείς πήραμε την απόφαση να αναδείξουμε την πέτρα στα κτίρια κειμήλια του χωριού μας.
Τα έργα που αντανακλούν την παραπάνω απόφαση ολοκληρώθηκαν
σταδιακά, με τη βοήθεια όλων μας, είτε επειδή προσωπικά βοηθήσαμε στις
εργασίες είτε και γιατί συμβάλαμε οικονομικά στην υλοποίηση τους.
Το πρώτο έργο ολοκληρώθηκε το 2001 και πρόκειται για την αναπαλαίωση στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Χτίστηκε το Πολιτιστικό Κέντρο του
χωριού μας αποκλειστικά από πέτρα το 2003. Το 2006, αναπαλαιώθηκε
το παλιό μας Δημοτικό σχολείο, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί ως
Λαογραφικό Μουσείο. Τέλος, το κεντρικό κτίριο του χωριού μας και πόλος
έλξης για όλους εμάς, η εκκλησία μας, η Αγία Τριάδα, αναπαλαιώθηκε το
2011. Επιπλέον, ο Δήμος από την πλευρά του ολοκλήρωσε τις εργασίες
ανάπλασης του περίβολου της εκκλησίας ως πλατεία.
Για τον εορτασμό της αποπεράτωσης των δύο τελευταίων έργων και
στα πλαίσια του προγράμματος “Γιορτές του Δάσους” του Δήμου μας,
στις 14 Αυγούστου τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην οποία
χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Νικόλαος συλλειτουργούντων των αιδεσιμοτάτων παπα-Κώστα Ραυτογιάννη και παπα-Σωτήρη
Τσιώκου. Στη λειτουργία παρευρέθησαν ο Βουλευτής κ. Καρανίκας Ηλίας,
ο Αντιπεριφεριάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος, ο Δήμαρχος κ. Μπακογιάννης
Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ντέκας Χρήστος,
ο Αντιδήμαρχος κ. Φέγγος Αθανάσιος, ο αναπληρωτής αστυνομικός Διευθυντής κ. Πολύζος Νικόλαος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Φακίτσας
Σταύρος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προυσιωτών κ. Κουρκούτας Νικόλαος. Από τον Σύλλογο Καστανιωτών ο πρόεδρος κ. Αναστασόπουλος
Κωνσταντίνος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ντέκας Άρης, ο Ταμίας κ. Μπώκος
Κωνσταντίνος και σχεδόν σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Υπήρξε
επίσης μεγάλη συμμετοχή των χωριανών μας και των συμπατριωτών μας
από τα γύρω χωριά.
Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία δόθηκε δεξίωση στους παρευρισκομένους. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των “Γιορτών του Δάσους”
λειτούργησε τριήμερη έκθεση ζωγραφικής. Τα έργα που εκτέθηκαν είχαν
καλλιτεχνηθεί από τον σύζυγο της συγχωριανής μας κ. Ραυτογιάννη Βασιλικής, τον κ. Χατζόπουλο Διονύση τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη
συνδρομή του. Επιπλέον λειτούργησε και έκθεση παλαιάς φωτογραφίας
υπό την αιγίδα του Συλλόγου. Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικά το
STAR Λαμίας.
Στις 16 Αυγούστου έγινε το καθιερωμένο αντάμωμα των Απανταχού
Τορνιωτών με μεγάλη επιτυχία, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,
στη καινούρια πλατεία των 600 τμ. Στις 19 Αυγούστου έγινε Λαϊκή Συνέλευση στην οποία αντηλλάγησαν αρκετές γνώμες και βγήκαν χρήσιμα
συμπεράσματα.
Τέλος, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων και
ιδιαιτέρως τον Άγιο Ηγούμενο της μονής της Παναγιάς της Προυσιώτισσας
Χρυσόστομο για την συμβολή του στην αποπεράτωση των εργασιών
αναπαλαίωσης της εκκλησίας και τον κ. Κωνσταντόπουλο Χριστόφορο
για την προσφορά προβολέων για την εκκλησία.
Επίσης ευχαριστούμε την κ. Καλαντζή Κατερίνα σύζυγο του κ. Κωνσταντόπουλου Βασίλη για το σύντομο πέρασμά της από το Πολιτιστικό Κέντρο.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Πολιτιστικό μας Κέντρο έχουν
αναλάβει ο κ. Σιάτρας Απόστολος και η σύζυγός του Μαρία. Το τηλέφωνό
τους είναι 6945690102.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 05/02/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στην ταβέρνα “ΑΛΕΚΟΣ” Λ.
Πρωτόπαππα 75 – Ηλιούπολη, τηλ: 210 9966331.
Ιδιαίτερη παράκληση προς τα νεαρής ηλικίας μέλη του συλλόγου για
την συμμετοχή σας, καθώς εσείς είστε η συνέχεια του χωριού μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας.

Επιτυχίες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
Ο Αλαμπασύνης Ιωάννης του Δημητρίου και της Παναγιώτας Βασιλάκου
πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Παπαλουκάς Χρήστος του Νικολάου και της Δέσποινας το γένος
Χρήστου και Μαρίας Κουτσοδήμα πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Μπούτας Αθανάσιος του Θεόδωρου και της Βασιλικής το γένος Χριστόφορου και Καλλιόπης Κουτσοδήμα πέτυχε στο Τμήμα Τεχνολογίας
Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθηνών.
Σε όλους σας θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές.
Επιμέλεια κειμένου
Ιωάννης Γ. Κωνσταντόπουλος
Κωνσταντίνος Ν. Τσιαχρής

Επιστολές που λάβαμε
Ο ιερέας μας Σταύρος Παπαχρίστος μας κοινοποίησε την
παρακάτω επιστολή του, που την
είχε διαβιβάσει στις 30.09.2011
προς τον Δήμο Καρπενησίου
και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘’Ευρυτανικά Νέα’’ στις 28.09,2011,
δημοσιεύεται κατάλογος διάφορων έργων του Δήμου Καρπενησίου, συνολικού ύψους 16
εκατομμυρίων ευρώ. Η μερίδα
του λέοντος δίνεται για έργα
στο κέντρο του Δήμου Καρπενησίου και σε ποσοστό 90%.
Όμως στο Δήμο ανήκουμε και
εμείς που δεν διαμένουμε στο
κέντρο του Δήμου. Στον πρώην
Δήμο Προυσού από το ανωτέρω
ποσό δίδεται: Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ Προυσού. Ένα ψίχουλο
από ένα καρβέλι ψωμί.
ΑΣΦΑΛΩΣ το κέντρο του
Δήμου προηγείται. Αυτό δεν
σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να
τρώει το σφάγιο ενός αρνιού και
ο άλλος ούτε ένα κοκαλάκι.
ΓΙΑ ΝΑ έλθουμε στην πρωτεύουσα, στο Καρπενήσι κάνουμε
κύκλο μέσω Προυσού. Δηλαδή
11 επιπλέον χιλιόμετρα και άλλα
τόσα στην επιστροφή. Συνολικά
22 χιλιόμετρα. Λαμβανομένου
υπόψη ότι ο χωματόδρομος
μέσω Καστανούλας εξυπηρετεί
την οικολογική τοποθεσία ‘’Πάντα βρέχει’’, γι αυτό το δρόμο
δεν βρίσκεται τρόπος έστω
και για βελτίωση; Δικαιολογίες
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ας
βρεθεί κάποιος τρόπος χρηματοδότησης. Είναι αίτημα άνω
των 30 ετών.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΡΑ. Δεν νομίζω
να υπάρχει άλλη τοποθεσία
που να έχει μεγαλύτερη αξία στο
Δήμο. Είναι μνημείο του εθνικού
και απελευθερωτικού αγώνα
του 1821. Για την τοποθεσία
αυτή δεν υπάρχει ούτε ένα
ευρώ; Δικαιολογίες υπάρχουν
πολλές.
INTERNET.Αυτό το σύγχρονο
τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας
και πληροφόρησης είναι δυστυχώς προνόμιο του κέντρου
του Δήμου και των ομόρων
περιοχών . Η άποψη ότι έχει
και την αρνητική πλευρά δεν
ευσταθεί. Και το ηλεκτρικό
ρεύμα σε σκοτώνει αλλά το
χρησιμοποιούμε.
Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έχει
την μικρότερη ανάπτυξη από
όλους τους άλλους νομούς της
Στερεάς Ελλάδας. Από εδώ
έπρεπε να αρχίσετε την περιοδεία σας και την ενημέρωσή σας
κύριε Περιφερειάρχα.
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πρέπει
να διατίθενται οι περισσότεροι
για την ανάπτυξη των μη αναπτυγμένων νομών, δηλαδή του
Νομού Ευρυτανίας. Θέλουμε
να αντιληφθεί η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ότι ο Νομός
Ευρυτανίας και ο δήμος Καρπενησίου δικαιούνται να προηγούνται στο θέμα των εθνικών
πόρων.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ είναι για την τοπική
κοινωνία ιστορικό Μνημείο.
Είναι πολύχρονο το αίτημα να
διατεθούν έστω 50.000,00€ από
οποιοδήποτε πρόγραμμα.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΡΓΑ και όχι δικαιολογίες. Αυτές υπάρχουν και
είναι ανεξάντλητες. Υπάρχουν
προγράμματα όταν υπάρχει πολιτική βούληση και για εκεί που
δεν υπάρχει έχουμε ατελείωτες

δικαιολογίες. Μας ενδιαφέρει τι
μπορεί να γίνει και όχι γιατί δεν
έγιναν.
Μετά τιμής
Ιερεύς Παπαχρίστος Σταύρος
Σας παραθέτουμε την από 26
Οκτωβρίου 2011 επιστολή - απάντηση του Δημάρχου μας στην
παραπάνω επιστολή.
“Αιδεσιμολογιώτατε,
Πρώτα από όλα θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε θερμά
για τις προτάσεις ανάπτυξης
και ανάδειξης του διευρυμένου
Δήμου Καρπενησίου που μας
αποστείλατε και εν γένει για το
ενδιαφέρον που καταδεικνύετε
συνεχώς προκειμένου να αναβαθμίσετε τη γενέτειρα πατρίδα. Μελετήσαμε με προσοχή
τις συγκεκριμένες προτάσεις
οι οποίες αφορούν διάφορους
τομείς δράσης. Έχοντας κοινούς
στόχους με εσάς δεσμευόμαστε να επεξεργαστούμε και να
λάβουμε σοβαρά υπόψη όσα
καταδεικνύετε στο πλαίσιο της
βελτίωσης , της ανάδειξης και
της προβολής αυτού του πανέμορφου τόπου στις τελικές
αποφάσεις. Είναι αναντίλεκτο
πως βιώνουμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία η οποία αποτελεί φενάκη στα σχέδιά μας. Η
παρατεταμένη οικονομική κρίση
έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης. Ο Δήμος μας
ως εκφραστής της αγωνίας των

πολιτών, καλείται να αναλάβει
πρωτοβουλίες διαμόρφωσης και
άσκησης πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης σε τοπικό
επίπεδο. Έχουμε τη βεβαιότητα
πως μπορούμε με τη συνεργασία των τοπικών παραγωγικών
δυνάμεων, να επιτελέσουμε
ένα καινούργιο ρόλο που θα
συμβάλλει αποτελεσματικά στην
άμβλυνση των επιπτώσεων και
στη συνέχεια στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Προς την κατεύθυνση αυτή,
καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός τοπικού
σχεδίου ικανού να διεκδικήσει
καλύτερους όρους και συνθήκες
για την τοπική ανάπτυξη. Σε
κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε
τη δική σας πολύτιμη συμβολή
και στήριξη. Είναι σημαντικό για
εμάς στη δύσκολη συγκυρία που
διατρέχουμε να έχουμε δίπλα
μας αρωγούς και συμπαραστάτες ανθρώπους σκεπτόμενους
με πραγματική αγάπη για τον
τόπο τους. Στόχος ολόκληρης
της Δημοτικής Αρχής είναι η συλλογικότητα, η απόλυτη διαφάνεια
και πιο ενεργή συμμετοχή των
πολιτών στις αποφάσεις. Μόνο
μέσα από μια πλατιά συνεργασία
όλων μας θα μπορέσουμε να
ενεργοποιήσουμε τις τεράστιες
δυνάμεις της περιοχής μας.
Με εκτίμηση
Κώστας Μπακογιάννης
Δήμαρχος Καρπενησίου”

OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΞ’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

- ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Ν.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ.Ν. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ: 9π.μ.-1 μ.μ. & 5-9 μ.μ.
εκτός Τετάρτης απογεύματος

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1, ΓΟΥΔΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 2107775918, 2107701734 ΦΑΞ¨2107701327
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 22940 77930

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

Παραγγελίες έργων στην διεύθυνση:
Σιάτρας Νικόλαος
Πάροδος Σουλίου 12
57 500 Επανομή Θεσσαλονίκης
τηλ:6972851912

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7

Το καλοκαίρι
που πέρασε
σε εικόνες

Οικογένεια Δημητρίου
Βουλανά από την Αυστραλία,
της Παρασκευής Ν.
Κουτρούμπα, ο ιός Αστέρης,
η νύφη Άννα, ο μικρός
Δημήτρης και η Θεόνη
εγγόνια, οι κόρες Βίκυ και
Φρίντα, οι γαμπροί Ιωάννης
και Μπίλης, οι εγγονές
Μαρία και Παρίσα

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλων 18) έγραφε:
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΦΕΡΕ ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ ΝΥΦ’……
Ήταν η εποχή που δεν υπήρχε ο ρομαντισμός και το
συναίσθημα, αλλά η λογική και το συμφέρον. Οι νέοι δεν
παντρεύονταν από αγάπη, αλλά τους πάντρευαν οι προξενήτρες αφού τα κανόνιζαν με τους γονείς των παιδιών.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν είχαν κανένα λόγο στην
όλη υπόθεση. Ακολουθούσαν τυφλά τη γνώμη-εκλογή
των γονιών και των προξενητάδων. Βέβαια και αυτός ο
τρόπος της παντρειάς είχε και τα καλά του. Αποφεύγονταν οι επιπόλαιες αποφάσεις, γιατί η προξενήτρα ήταν
έμπειρη και διέκρινε τις αρετές του καθένα και έβρισκε
το ανάλογο ταίρι. Εξάλλου τον κύριο λόγο τον είχαν οι
γονείς που επέβλεπαν τη νέα οικογένεια. Πολλές φορές
τύχαινε οι συμπέθεροι να είναι από διαφορετικά χωριά
και να μη γνωρίζονται. Αγωνία επικρατούσε και από
τις δύο πλευρές για το τι είχε ετοιμάσει η προξενήτρα.
Περισσότερο αγωνιούσαν οι συγγενείς του γαμπρού
που επισκεπτόταν πρώτοι το σπίτι της μέλλουσας νύφης
όπου και θα κανόνιζαν τα σχετικά με το γάμο και κυρίως
την προίκα. Αν η νύφη ήταν πρόσχαρη, εμφανίσιμη και
γενικά χαρισματούχα, δεν υπήρχαν μεγάλες απαιτήσεις
για προίκα, εκτός από τα απαραίτητα. Αυτό έπρεπε να
εξακριβωθεί την ίδια κιόλας βραδιά στις κουβέντες. Ο
γαμπρός παρευρισκόταν κι αυτός, αλλά ήταν βουβό πρόσωπο. Το ίδιο και η νύφη, που από το διπλανό δωμάτιο

έριχνε κρυφές ματιές στο γαμπρό και εμφανιζόταν μόνο
στο κέρασμα στο οποίο είχε τρακ και όπως ήταν φυσικό
δεν μπορούσε να δείξει όλη την τσαχπινιά της. Μετά από
το τυπικό κέρασμα το έθιμο απαιτούσε να αποσυρθεί,
γιατί δεν της έπεφτε λόγος στις κουβέντες. Το συγγένιο
του γαμπρού όμως ήθελε να ξαναδεί τη νύφη μετά το
κέρασμα για να διαμορφώσει καλύτερη γνώμη. Με ποια
δικαιολογία όμως; Κι ενώ η συζήτηση περιστρεφόταν
γύρω από διάφορα θέματα, οι συμπέθεροι του γαμπρού
έβγαζαν διαδοχικά και συχνά τα τσιμπούκια από το σελάχι
και για να δουν τη νύφη φώναζαν.
“Φέρε μια σπίθα νύφ’....” Έτσι και το τσιμπούκι άναβαν
και τη νύφη παρατηρούσαν. Αυτή δε η καημένη πηγαινοερχόταν συνέχεια με τη σπίθα στην τσιμπίδα και τη
φλόγα στην καρδιά.
Χριστόφορος Ζηνέλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση Καστανιωτών Εξωτερικού με έδρα το Τορόντο γνωρίζει σε όλους τους Καστανιώτες της Αμερικής
και του Καναδά ότι στις 10 Οκτωβρίου 1982 ημέρα
Κυριακή και ώρα 3μ.μ θα πραγματοποιήσει την ετήσια
συνεστίασή της στην αίθουσα του MASTER’S BUFFETERIA, 310 BLOOR ST. WEST
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ποτό, φαγητό, χορό και
καφέ που θα προσφέρουν οι Καστανιώτισσες του Καναδά. Επίσης θα πραγματοποιηθεί και λαχειοφόρος αγορά

με πλούσια δώρα καθώς και μετρητά. Για κρατήσεις
θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στους Παναγιώτη Βαστάκη, Κωνσταντίνο Μπαλτά και
Αριστείδη Τσιώκο.
Αγαπητοί Συμπατριώτες, η συνεστίασή μας ας γίνει η
αιτία να ανταμώσουμε και πάλι όλοι μαζί μακριά από την
πατρίδα μας για να νιώσουμε σαν αδέλφια στα φιλόξενα
μέρη του Καναδά.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Η Κοινότητα με την υπ’ αριθ.4)19-9.6.82 απόφασή
της παραχώρησε στο Σύλλογο για την κατασκευή του
Εκπολιτιστικού Κέντρου στην Παναγία έκταση 20
τ.μ. Επίσης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με την υπ’
αριθ.2)26.5.82 απόφασή του και για τον ίδιο λόγο παραχώρησε 100 τ.μ. περίπου. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθ.25)14.6.82 απόφαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου.

ΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
Με απόφασή του το Κοινοτικό Συμβούλιο αφαίρεσε
τον ένα (1) πόντο με τον οποίο πότιζαν μερικοί ακραίοι
δικαιούχοι με το νερό από τις Γούρνες γιατί υπήρχαν
και άλλοι ακραίοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είχαν αυτό το
προνόμιο. Όλοι τώρα οι δικαιούχοι θα ποτίζουν με έξι
(6) εκατοστά νερό.

Στον Αϊ-Γιάννη και πάλι ταπεινοί προσκυνητές
Και φέτος, στις 26 Σεπτεμβρίου
στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου στο Ποτάμι
άναψε το καντηλάκι και οι εξήντα
περίπου προσκυνητές του είχαν τη
δυνατότητα να λειτουργηθούν και
να προσκυνήσουν την άγια εικόνα
του. Οι Λιναρακιώτες, αν και χρόνια
τώρα έχουν φύγει από το τόπο που
είδαν το φως του ήλιου, αν και δεν
υπάρχει πιθανότητα επιστροφής
τους, αφού τα πάντα ερήμωσαν
εκεί, φρόντισαν, φροντίζουν και
θα φροντίζουν πάντοτε να στέκει
ορθό το ταπεινό εκκλησάκι τους,
το επισκευάζουν με τη βοήθεια
του παπα-Σωτήρη και έχουν τον
άγιο φύλακα και προστάτη τους. Σ΄
αυτόν προστρέχουν στις δύσκολες
στιγμές τους και σ’ αυτόν απευθύνουν τις ευχαριστίες τους. Εκτός
από τους Καστανιώτες, ταπεινοί
προσκυνητές και φέτος, όπως κάθε
χρόνο, ο μπαρμπα-Φώτης Βονόρτας από το Μεγάλο Χωριό, γαμβρός
της Δέσπως Ζαχαροπούλου ή
Κωνσταντάκαινας, από το Σαγιά,
για όσους από τους γεροντότερους
τη θυμούνται, ο γιός του Δημήτρης,

τα αδέρφια-παιδιά της Κωνσταντάκαινας- Χρήστος Κ. Ζαχαρόπουλος
με τη σύζυγό του Καλλιόπη και
Ζαχαρίας Κ. Ζαχαρόπουλος με
την σύζυγό του Ειρήνη, ο Σταύρος
Παν. Ζαχαρόπουλος με τη σύζυγό
του Ελένη, η Βασιλική Αναγνωστοπούλου από το Μ. Χωριό, η Μαρία
Ιωάν. Ζαχαροπούλου-Μπαλτά, που
γεννήθηκε στο Λιναράκι με το σύζυγό της Κώστα Μπαλτά, ο Φώτης
Αθ. Τσατσαράγκος που ήρθε από
το Δρυμώνα με το γαμβρό του Δημήτρη Κόκοτο από το Θέρμο, οι κάτοικοι της Καστανούλας, τα παιδιά
του παπα-Θανάση Ζαφείρη με τις
οικογένειές τους και πολλοί άλλοι.
Αν και τα σπίτια των Λιναρακιωτών
έχουν από χρόνια εγκαταλειφθεί,
αν και δύσκολα μπορεί κανείς να
φθάσει στο Λιναράκι και το Σαγιά,
καημός όλων αυτών που γεννήθηκαν εκεί είναι να βρεθούν στη δέση,
να πιουν νερό στην πηγή της, να
γεμίσουν το παγούρι τους και να
το’ χουν ενθύμιο από τον τόπο
καταγωγής τους. Ο παπα-Σωτήρης
Τσιώκος συλλειτούργησε με τον
παπα-Σταύρο Παπαχρίστο και ο

συγχωριανός μας παπα-Θανάσης
Ζαφείρης, ιερέας στο Νέο Κρίκελο
Φθιώτιδας, βοηθούμενος από τον
πρωτοψάλτη του ιερού ναού των
Αγ. Θεοδώρων Λαμίας Βαγγέλη
Σταύρου Πέχα από τον Προυσό
και γαμβρό της Καστανιάς αλλά
και το Νίκο Παπαζαχαρία, απετέλεσαν την τριάδα των ιεροψαλτών.
Ο δρόμος μέχρι τον Αϊ-Γιάννη,
κατόπιν έγκαιρων ενεργειών του
παπα-Σωτήρη από το καλοκαίρι,
ήταν στρωμένος με χαλίκι και τα
αυτοκίνητα άνετα έφτασαν μέχρι
την εκκλησία. Και μπορεί τα σπίτια
στο Σαγιά, Λιναράκι και γειτονιά
του Αϊ-Γιαννιού να μην άνοιξαν να
φιλοξενήσουν τους προσκυνητές,
αφού οι νοικοκύρηδές τους μας
άφησαν χρόνους, άνοιξαν όμως
για το σκοπό αυτό τα σπίτια στην
Καστανούλα και όπως κάθε χρόνο,
το σπίτι του παπα-Θανάση Ζαφείρη στα Ζαφρέικα, δέχθηκε τους
περισσότερους προσκυνητές και
επάξια αναπλήρωσε όλα τα σπίτια
της ευρύτερης περιοχής και έδωσε
πανηγυρικό τόνο την ημέρα αυτή.
“Θα πρέπει να επεκτείνω τη γούρ-

να, γιατί δεν επαρκεί για τις ανάγκες των προσκεκλημένων”, λέει
χαριτολογώντας ο παπα-Θανάσης.
Και για όσους δεν γνωρίζουν την
τοποθεσία, ο χώρος γύρω από το
σπίτι του είναι μικρός και η γούρνα,
που άλλοτε συγκέντρωνε το νερό
για το πότισμα των χωραφιών, σήμερα έχει τσιμεντοστρωθεί και την
ημέρα αυτή είναι γεμάτη τραπέζια
και τα πλούσια φαγητά περιμένουν

τους προσκυνητές. Να είστε καλά,
παπα-Θανάση, εσύ, η πρεσβυτέρα
σου και όλη η οικογένειά σου και
να’ ναι το σπίτι σας ανοικτό κάθε
χρόνο! Γιατί όλα βουβάθηκαν εκεί.
Μόνο το κελάρυσμα του ποταμιού
ολοχρονίς περιμένει το κελάηδημα
του αηδονιού την άνοιξη και τον
γλυκόλαλο ήχο της καμπάνας μια
φορά το χρόνο, τ’ Αϊ-Γιαννιού του
Θεολόγου…….

Για να ευθυμήσουμε
Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Το βράδυ της 6 Αυγούστου, του Σωτήρος, χτύπησε η
καμπάνα του Αγ. Νικολάου καλώντας μας στον εσπερινό
και ενημερώνοντάς μας ότι την άλλη ημέρα, Κυριακή, η
θεία λειτουργία θα ετελείτο εκεί. Ακόμη μνημόσυνο θα
ετελείτο από την Ευγενία Κατσίκα-Βασδέκη στη μνήμη
των γονέων της, των αδελφών της και του συζύγου της.
Οι Καστανιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να λειτουργηθούν στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και να να τιμήσουν τη
μνήμη των συγχωριανών τους. Κι έβλεπες να κατεβαίνουν
οι συγχωριανοί μας στην εκκλησία και γέμισαν τα σοκάκια,
όπως τα παλιά χρόνια, πριν ακόμη πάψει η εκκλησία να
λειτουργείται τακτικά. Γύρω στα 70 άτομα προσήλθαν.
Τίμησαν τον Άγιο και τη μνήμη αυτών που έζησαν στη
γειτονιά του, που τώρα είναι παντέρημη …..Εκεί και ο
μπαρμπα -Στάθης Σταθόπουλος, άνω των 86 για να ανάψει
ένα κεράκι στον άγιο που στέκει πάνω από το πατρικό
του σπίτι και να τιμήσει τη μνήμη των γειτόνων του… Κι
έβλεπες με τα μάτια της ψυχής σου τους ιερείς που στα
χρόνια των γεροντότερων από εμάς λειτούργησαν εκεί,
τους παπα-Κώστα και–παπα-Βασίλη. Εκεί στα ψαλτήρια,
στην ίδια θέση όπως πάντα, σου φαινόταν πως κάθονταν
οι ψάλτες, ο Δημήτρης Σιάτρας, ο πάντα όρθιος μπροστά
στο Δεσποτικό Δημήτρης Ευστ. Σταθόπουλος, ο Νικόλαος
Πέχας, ο Ανδρίτσος Κουτρούμπας, ο Θανάσης Γρούμπας,
και τελευταία, μέχρι το 2000, ο Γιώργος Δημ. Ζηνέλης…
Εκεί και όλα τα γεροντάκια, δεξιά και αριστερά στα στασίδια
ης

αλλά και οι γυναίκες στο πίσω μέρος. Ποιους να πρωτοαναφέρεις και θυμηθείς…. Κάτοικοι από την Καστανούλα, το
Λιναράκι, το Σαγιά, τους Κήπους, το Κακαβάκι, τις Γούρνες
αλλά και από τα Χάνια, τον Έλατο και τη γειτονιά του
Αγίου Νικολάου Βλέπεις, ο Άγιος Νικόλαος βρισκόταν στο
κέντρο του τότε χωριού μας που απλωνόταν σε όλες αυτές
τις συνοικίες. Κι ο Άγιος Νικόλαος περιμένει υπομονετικά,
χρόνια τώρα, τον αμαξωτό δρόμο να φτάσει εκεί, για να
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής του, πριν είναι
αργά, όπως αργά ήταν και είναι για τους κατοίκους αυτής
της γειτονιάς που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν,
μη μπορώντας να πετούν τα λιθάρια προς τα πάνω….. Κι
ερήμωσε ο τόπος που έσφυζε από ζωή και ήταν το πιο
πράσινο μέρος του χωριού μας, λόγω των νερών του….. Ας
είναι καλά η Ευγενία που θέλησε να τελέσει το μνημόσυνο
στην ταπεινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην εκκλησία
της γειτονιάς του πατρικού σπιτιού της, που άνοιξε το σπίτι
που γεννήθηκε έστω και για δυο βραδιές και έδωσε ζωή
δύο ημερών στη γειτονιά του Αγίου Νικολάου και στο ναό
του. Ευχαριστούμε και τον παπα-Σωτήρη που πασχίζει
να κρατήσει όρθιο το ναό του Αγίου Νικολάου αλλά και
κάθε ναό του χωριού μας και τον ιεροψάλτη Παναγιώτη
Γιαννακάρη και τη σύζυγό του Ευφροσύνη Γεωργοπούλου
που σε κάθε κάλεσμά μας είναι παρόντες, καλύπτοντας τα
καθήκοντα των ιεροψαλτών….
Δημήτρης Ζηνέλης

Tα ανέκδοτά μας

Είναι τρεις τα ξημερώματα, και ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα σπίτι. Ο (άνεργος) ιδιοκτήτης του σπιτιού, ακούει θόρυβο. Σηκώνεται και ανοίγει το φως.
Βλέπει τον κλέφτη και λέει
- Τί κάνεις εκεί;
- Ψάχνω για λεφτά.
- Καλά, περίμενε λίγο να ντυθώ, να ψάξουμε μαζί...
--- --- --Ο σύζυγος γυρίζει σπίτι αγριεμένος.
-Τί έχεις; Τον ρωτάει η σύζυγος.
-Άσε με, της λέει αυτός, τσακώθηκα με το θυρωρό.
-Για ποιο λόγο;
-Λέει πως έχει πάει με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας εκτός από μία!
-Μμμ.....θα είναι εκείνη η ψηλομύτα του τρίτου!

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2• 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
τηλ: 22370 24499 • fax: 22370 22488
Κινητό: 6978845826
email: kolokythi@gmail.com

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Το βήμα του Προδρόμου
Ενημέρωση
από το Δ.Σ. του Συλλόγου
Προδρομιτών

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σχετικά με την επιστολή
παραίτησης του πρώην Προέδρου
του Συλλόγου μας, που εστάλη
από τον ίδιο και δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο φύλλο του
Καστανιώτη, επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:
Από την συγκρότηση σε σώμα
του Συμβουλίου τον Μάρτιο
του 2009 μέχρι και τον Ιούνιο
2011 ο πρώην Πρόεδρος δεν
είχε συγκαλέσει το Συμβούλιο
ούτε μία φορά για να ληφθούν
αποφάσεις για τον Σύλλογο.
Είχαμε συγκεντρωθεί μόνο 2
φορές με αποκλειστικό θέμα την
οργάνωση(αποστολή επιστολών
κλπ.) των ετησίων Γενικών
Συνελεύσεων του 2010 και του
2011 (η οποία δεν έχει γίνει ακόμα).
Σύμφωνα με το καταστατικό το
Διοικητικό Συμβούλιο υλοποιεί τις
αποφάσεις που λαμβάνει το ίδιο
αλλά και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Κατά το παραπάνω διάστημα
(Μάρτιος 2009 έως Ιούνιος 2011)
δεν ελήφθη καμία απόφαση για
κανένα θέμα από το εκλεγμένο Δ.Σ.
και όλες οι ενέργειες (αναθέσεις
έργων, αναλήψεις χρημάτων,
πληρωμές κλπ.) γίνονταν από
τον πρώην Πρόεδρο, χωρίς να
ερωτάται κανένα μέλος του Δ.Σ.
Κατά την συνεδρίαση του
Δ.Σ. τον Ιούνιο του 2011,
επισημάναμε ότι το Συμβούλιο
δεν είναι διακοσμητικό όργανο
και εκλέχθηκε για να αποφασίζει
και να υλοποιεί τις αποφάσεις
του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις
αποφάσεις της Γ.Σ. Οι επισημάνσεις
αυτές θεωρήθηκαν από τον
πρώην Πρόεδρο, όπως αναφέρει
και στην επιστολή του, “έντονη
κακοπροαίρετη αμφισβήτηση της
πλειονότητας των μελών προς
το έργο του” και δήλωσε ότι θα
παραιτηθεί.
Του επισημάναμε ότι με την
απόφαση της Γ.Σ., είχε δοθεί μία
γενική κατεύθυνση. π.χ. για τις
ταμπέλες, δεν είχε καθορισθεί ο
αριθμός τους, το υλικό κατασκευής
τους, οι διαστάσεις τους, η θέση
που θα ετοποθετούντο και κυρίως
δεν είχαν προϋπολογιστεί τα
χρήματα που θα κατέβαλε ο
Σύλλογος. Αυτά ήταν ζητήματα
που έπρεπε να αποφασισθούν
από το Συμβούλιο. Αυτό θα
έκρινε τον χρόνο υλοποίησης του
έργου σε σχέση με τα οικονομικά
του συλλόγου αλλά και τις άλλες
προτεραιότητες που δεν ήταν
δυνατόν να εκτιμηθούν από την
Γ.Σ.
Για το έργο στην εκκλησία, όπως
προκύπτει από τα δημοσιευθέντα
πρακτικά της Γ.Σ. στην εφημερίδα,
ανακριβώς αναφέρει ότι απερρίφθη
από την Γ.Σ.
Περαιτέρω, αν για το παραπάνω
έργο υπήρχε διάσταση απόψεων,
έπρεπε ο Πρόεδρος να το εισαγάγει
στο Δ.Σ., ώστε να αποφασισθεί από
το δημοκρατικά εκλεγμένο Δ.Σ. η
χρηματοδότηση ή όχι του έργου
και δεν έπρεπε να το δημοσιεύσει
στην εφημερίδα, υπό την μορφή
μάλιστα μομφής προς τα άλλα
μέλη του Δ.Σ.
Στην επιστολή του επιπλέον
αναφέρει, ότι “το προεδρείο των
εκάστοτε οργάνων είναι υπεύθυνο
να εκτελεί απαρεγκλίτως τις
αποφάσεις της Γ.Σ.”. Όμως ο
Πρόεδρος ποτέ δεν συνεκάλεσε
το προεδρείο ώστε να πάρει

αποφάσεις. Από το καταστατικό
του Συλλόγου προκύπτει ότι
το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την
υλοποίηση των αποφάσεών του
και των αποφάσεων των Γ.Σ. και η
λήψη απόφασης και διαχείρισης
των χρημάτων, μόνο από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου είναι
αντικαταστατική.
Για τους παραπάνω λόγους
οι αποφάσεις που ελήφθησαν
μονομερώς από τον Πρόεδρο
από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι
τον Ιούνιο του 2011, δεν είναι
σύμφωνες με το Καταστατικό.
Πρόδρομος 30/7/2011
Ο Αντιπρόεδρος
Θεοδ. Σταυρόπουλος
Ο Γ. Γραμματέας
Νικ. Χονδρογιάννης
Ο Ταμίας
Λάμπρος Σταυρόπουλος
Τα μέλη
Χρυσούλα Σταυροπούλου
Πόπη Ταραμπίκου, Δημ.
Ζαχαρόπουλος

Το Πανηγύρι
του Άι-Γιάννη

Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, το Δευτεριάτικο πρωινό
στις 29 Αυγούστου χτύπησε πάλι η
καμπάνα του Άι-Γιάννη και ο ήχος
της μαζί με το θρόισμα από την
ιστορική πουρνάρα, μύνησε στα
γύρω χωριά το ετήσιο αντάμωμα
των Προδρομιτών στο πανηγύρι
του Άι-Γιάννη στο προαύλιο χώρο
της εκκλησίας.
Στη θεία λειτουργία χοροστάτησε
ο Ιερέας πατήρ-Σωτήριος με
τη συνοδεία των ιεροψαλτών,
μας έκανε να απολαύσουμε τους
βυζαντινούς ύμνους.
Μετά τη θεία λειτουργία
ακολούθησε το στρώσιμο του
παραδοσιακού
νησ τίσιμου
τραπεζιού στον τόπο όμορφα
οργανωμένο χώρο του κυλικείου.
Τους συγχωριανούς μας και όλους
του προσκυνητές του Άι-Γιάννη
καλωσόρισε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου των Προδρομιτών Θ.
Σταυρόπουλος και ο χορός ξεκίνησε
με τους παραδοσιακούς ήχους
των δημοτικών μας τραγουδιών.
Ο χορός συνεχίστηκε μέχρι το
απόγευμα μαζί με τους ήχους της
παραδοσιακής μουσικής που μας
έδωσε τη δυνατότητα της ψυχικής
ευφορίας για ένα ολόκληρο χρόνο.
Ο απόηχος του κλαρίνου θα
ηχεί για τις επόμενες 365 ημέρες
και πάντα θα προσμένουμε το
καινούργιο αντάμωμα με υγεία και
χαρά.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΡΟΣΚΑ

Το μεγαλύτερο έργο για το χωριό
μας, η ασφαλτόστρωση του δρόμου
Καστανιά-Πρόδρομος ξεκίνησε. Η
διαπλάτυνση του και η κατασκευή
των τεχνικών έργων έχουν φθάσει
δύο χιλιόμετρα μετά την Καστανιά.
Ο δρόμος αυτός αποτελεί μέρος
του κυκλικού-περιφερειακού άξονα,
Καρπενήσι-Προυσός-ΚαστανιάΠρόδρομος-Ροσκά-Δομνίσ ταΚρίκελο-ΡάχεςΤυμφρησ τούΚαρπενήσι. Ήδη έχει ξεκινήσει
και η ασφαλτόστρωση του άλλου
σκέλους του Περιφεριακού δρόμου
από Δομνίστα προς Ροσκά. Μετά
την ολοκλήρωση των έργων, όλος ο
δρόμος θα είναι ασφαλτοστρωμένος
με συνέπεια ο επισκέπτης να έχει
άνετη πρόσβαση προς τις ομορφιές
της περιοχής μας και ιδιαίτερα προς
τον φημισμένο “Πανταβρέχει”.

ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης,
συνοδευόμενος από τον
Αντιδήμαρχο και πρώην
Δήμαρχο Προυσού Θανάση
Φέγγο, επισκέφτηκαν το
δεύτερο δεκαήμερο του
Αυγούστου το χωριό μας.
Σκοπός της επισκέψεως ήταν
η ενημέρωση της Δημοτικής
αρχής για τα προβλήματα
του χωριού. Στην συνάντηση
συμμετείχαν ο Πρόεδρος
της τοπικής Κοινότητας
Προδρόμου, Βασίλης
Κοντογιάννης, ο συμπολίτης
μας Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρπενησίου
Χρήστος Ντέκας και κάτοικοι
του χωριού. Ο Δήμαρχος
άκουσε τα προβλήματα του
χωριού και διαβεβαίωσε ότι θα
κάνει ότι είναι δυνατόν για την
επίλυσή τους.
Οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τον
Δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και
τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου για τις ενέργειες
που έκαναν, ώστε να αρχίσουν
παρά τις αντίξοες συνθήκες τα
έργα για την ασφαλτόστρωση
του δρόμου Καστανιά Προδρόμος - Ροσκά.

ΓΑΜΟΙ

• Την 20 η Αυγούστου 2011
στον Ι.Ν. Αγίων Ευρυτάνων
Καρπενησίου ένωσαν τις
ζωές τους ο πρώην Νομάρχης
Ευρυτανίας, Κωνσταντίνος
Κοντογιώργος και η Μελπομένη
Γρηγοριάδη.
• Την 24η Ιουνίου 2011 στον Ι.Ν.
Αγίας Μαρίνας έγινε ο γάμος
του συμπατριώτη μας Γιάννη
Ζαχαρόπουλου του Παναγιώτη
και της Σοφίας Κλάδου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους
νεόνυμφους ζωή ευτυχισμένη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 30 Ιουλίου 2011 τελέσθηκε
στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής
στο Παναιτώλιο Αγρινίου,
το 40ήμερο μνημόσυνο του
συμπατριώτη μας Κωνσταντίνου
Χονδρογιάννη του Παναγιώτη.
• Στις 14 Αυγούστου 2011
τελέσθηκε στο Κοιμητήριο
Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως,
το 40ήμερο μνημόσυνο του
συμπατριώτη μας Γεωργίου
Χονδρογιάννη του Παναγιώτη.
• Στις 19/11/2011, στην Εκκλησία
του χωριού μας τελέστηκε το
σαρανταήμερο μνημόσυνο του
συμπολίτη μας Ελευθερίου Γ.
Κωστόπουλου.
Στους συγγενείς του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Στις 17 Οκτωβρίου 2011 έφυγε
από κοντά μας ο Ελευθέριος
Γεωργίου Κωστόπουλος, σε
ηλικία 89 ετών. Κηδεύτηκε στον
Πρόδρομο.
• Στις 11 Νοεμβρίου 2011
έφυγε και ο Γιώργος Ιωάννου
Αντωνόπουλος, σε ηλικία 71
ετών. Κηδεύτηκε στο Αγρίνιο.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας και ευχόμαστε ο χρόνος να
απαλύνει τον πόνο τους.

Μ

ια μεγάλη προσπάθεια
του Τοπικού Συμβουλίου
της Καστανιάς ξεκίνησε
από πέρυσι και ολοκληρώθηκε φέτος. Σε μια δύσκολη οικονομικά, και
όχι μόνο, εποχή εξασφαλίστηκαν τα
απαραίτητα χρήματα και έγινε ο καθαρισμός του παλιού βατού δρόμου
που οδηγούσε από την Καστανιά
στον οικισμό Γούρνες μέσα από τον
Απάνω Λόγγο, Δυαλώνια, Μηλιά,
Παναϊτέϊκο, Λάκκες, Κεφαλόβρυσο.
Το έργο έγινε από συνεργείο του Δήμου και συνέβαλαν και Καστανιώτες
εθελοντές με πρωτοπόρο το Γιάννη
Τσατσαράγκο.
Ο παλιός αυτός δρόμος ήταν ο
κύριος δρόμος που ένωνε τις πάνω
Γούρνες και τη Σκαγκαριά με το χωριό,
τουλάχιστον ως το 1960, που το παλιό
αυλάκι άρδευσης του χωριού αντικαταστάθηκε με τσιμεντοσωλήνες και η
διαδρομή του διαπλατύνθηκε και έγινε
πλέον βατός οριζόντιος δρόμος.
Μέχρι τότε απαγορευόταν να χρησιμοποιείται η διαδρομή του αυλακιού
ως δρόμος γιατί η χρήση θα προξενούσε καταστροφές. Η σύνδεση για τους
οικισμούς Κακκαβάκια, Παλιόστανη,
Αμπελάκια , την Αποκλείστρα και τις
κάτω Γούρνες γινόταν με βατό δρόμο
που από το Πάνω Διάσελο κατέβαινε
στην Παλιόστανη και ανέβαινε στο
Γουρνιώτικο Διάσελο. Όμως, ήταν
μακρινή διαδρομή, ασύμφορη για
όσους ήθελαν να πάνε στις πάνω
Γούρνες και Σκαγκαριά. Για τις θέσεις
αυτές ήταν συντομότερος ο δρόμος
που ακολουθούσε την κορυφογραμμή από Άγιο Δημήτριο και πάνω στα
Δυαλώνια διαχωριζόταν ευθεία και
δεξιά μέσω Στρογγυλού και Σκάλας
για Χαλίκι – Κεφαλόβρυσο (Θέρμο),
και αριστερά για Γούρνες. Αυτή η
διαδρομή, ιδιαίτερα από Άνοιξη έως
αργά το Φθινόπωρο, ήταν γεμάτη

κόσμο που πηγαινοερχόταν από το
χωριό στις Γούρνες αλλά και από το
Αργυροπηγάδι ή τα άλλα χωριά της
Τριχωνίδας.
Τα τελευταία χρόνια η όμορφη αυτή
διαδρομή εγκαταλείφθηκε. Οι στράτες
έκλεισαν από τα έλατα, τα πουρνάρια
και τα κέδρα. Σημάδι δρόμου δεν
ξεχώριζε. Οι Γούρνες και η Σκαγκαριά
ερήμωσαν από μόνιμους κατοίκους. Ο
αμαξωτός δρόμος εξυπηρετεί όλους.
Οι ομορφιές όμως και οι απολαύσεις
μιας πεζοπορικής διαδρομής πάντα
είναι κίνητρο για κάθε φυσιολάτρη και
για όποιον θέλει να ζωντανέψει παλιές
αναμνήσεις. Με την αποκατάσταση
της βατότητας στην παλιά αυτή διαδρομή εξυπηρετούνται και οι κυνηγοί
και ο καθένας που έχει τη θέληση και
την ικανότητα να περπατήσει στην
πανάρχαια μοναδική διαδρομή που
ένωνε την “Ελλάδα με την Αιτωλία”,
όπως μας πληροφορεί και η Ιερά
Διήγηση της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Μπράβο λοιπόν στο Τοπικό
μας Συμβούλιο που αποκατέστησε τη
διαδρομή αυτή, τη χρησιμότατη για
πολλούς λόγους.
Ένα μόνο μελανό σημείο. Εύστοχα
φρόντισε επιπλέον το Τοπικό Συμβούλιο να σηματοδοτήσει τη διαδρομή, τοποθετώντας σε καίρια σημεία
σχετικές πινακίδες. Όμως κάποιος
ανεγκέφαλος, κάτοχος κυνηγετικού
όπλου, θέλησε να δοκιμάσει τη δύναμη
διάτρησης των μονόβολων βλημάτων
του πυροβολώντας τις πινακίδες.
Ενέργεια που πικραίνει, ντροπιάζει
και γεμίζει αγανάκτηση όλους μας.
Δε θέλουμε να πιστέψουμε πως ο
δράστης είναι Καστανιώτης. Αλλά
έ ν α ς τ έ το ι ο ς οπ λο φ ό ρ ο ς πο ι α
παιδεία έχει, ώστε όπου βρεθεί να
κάνει στόχο του κάθε τι που τον
βολεύει;
ΖΖ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα (Έκταση 888,32 m2 - άρτιο και
οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701)
• Οικόπεδο 910 m2 με αγροικία 60 m2 (εντός του οικισμού. Τιμή
15.000,00 €. Πληροφορίες: Τηλ: 6972018069/2103427734)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Παλιάλωνα.(Έκταση 1000 m2 - δεντροφυτεμένο με αμπέλι και καρυδιές. Πληροφορίες: Τηλ: 6972423910 /
2237080563)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος.(Έκταση 2,66 στρέμματα και με ημιτελή κατοικία. Πληροφορίες: Τηλ: 6972423910 /
2237080563)
• Ημιτελής κατοικία στην τοποθεσία Λακκώματα.(Ισόγειο, 1ος, 2ος,
Σοφίτα, σε οικόπεδο 533 m2 .Πληροφορίες: Θανάσης Καραγιώργος.
Τηλ:210 8060115/ 6942240266)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Πλάτανος(Έκταση 2540 m2 - εντός
οικισμού-οικοδομούνται 400 m2. Πληροφορίες: Βασίλης Νικολαίδης.
Τηλ: 6977625403)
• Οικόπεδο έμπροσθεν του Πολιτιστικού Κέντρου (277 τ.μ, άρτιο
και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ.:6984239743-6907525955 απογευματινές ώρες)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Λακκώματα (πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Πληροφορίες: Τηλ: 210 6398877)

Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρησης
Προς την εφημερίδα “Ο Καστανιώτης”
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία
Σε επιστολή μου προς την εφημερίδα σας, η οποία δημοσιεύτηκε στο
φύλλο αρ.129-8η σελίδα, αναφέρθηκα λόγω εσφαλμένων πληροφοριών που
είχα σε αγγελία πώλησης οικοπέδου στη θέση Πάτωμα(η αγγελία αυτή είχε
δημοσιευτεί στο φύλλο 128 “Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα.Έκταση
888,32 m2 - άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701”).
Ζητάω ειλικρινά συγνώμη από τον ιδιοκτήτη συγχωριανό μας. Η αναφοράκαταγγελία μου αφορούσε άλλο οικόπεδο που βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία
και που η αγγελία πώλησής του δημοσιεύτηκε στο ίδιο φύλλο.
Μετά τιμής
Δημήτριος Ζαχ. Σταθόπουλος
Καραϊσκάκη 6 • 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
(αριθμ. τηλ.: 2108323787- 6937268491)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Κουρτίνες Roman Panel. Stor
Ρολοκουρτίνες(Rollen)
Περσίδες(Vertical)
Δημήτρης Βλάχος

Λ. Φυλής 84(1ος Οροφος) Άνω Λιόσια
Τηλ: 210 2481997 Κιν: 6973090813
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
Είχαμε γράψει στην ίδια στήλη
στο προηγούμενο φύλλο μας
ότι, “Όταν υπάρχουν καλά νέα
για το χωριό μας και όταν γίνονται έργα….., αυτά πρέπει να τα
προβάλλουμε. Επίσης όταν βλέπουμε τα “στραβά και ανάποδα”
όπως λένε στο χωριό μας θα
πρέπει πάλι να τα επισημαίνουμε, μήπως και διορθωθούν”. Με
αυτή τη συνταγή λοιπόν ξεκινά-

με την ειδησεογραφία μας και
ευλογώντας τα γένια μας σας
ενημερώνουμε ότι οι βασικές οικοδομικές εργασίες στον Α’ όροφο του Πολιτιστικού μας Κέντρου
ολοκληρώθηκαν. Τοποθετήθηκαν οι εσωτερικές πόρτες, βάφτηκαν όλα τα δωμάτια, η σκάλα
στρώθηκε με πλάκες Καρύστου,
τοποθετήθηκαν τα είδη υγιεινής
στο ιατρείο και την τουαλέτα και
ο όροφος ηλεκτροφωτίσθηκε.
Πέρα από αυτά, ο χωριανός μας
συνταξιούχος δάσκαλος Ιωάννης Μπαλαγιάννης φρόντισε για
την πρώτη προσφορά(πέραν
των χρηματικών του δωρεών)
στο Κέντρο μας. Παρέλαβε από
το Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
και ΦΙΛΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ‘’Ζαχ. Παπαντωνίου’’ (ο σύλλογος αυτός
διαλύθηκε) τα παρακάτω υλικά
και τα δώρισε στο Σύλλογό μας.
Μία(1)μεταλλική βιβλιοθήκη με
συρόμενα κρύσταλλα. Ενενήντα
έξι(96) τόμοι διάφορων βιβλίων.
Δύο(2)ζωγραφικά πορτρέτα των
Ευρυτάνων λογοτεχνών και συγγραφέων Στέφανου Γρανίτσα και
Ζαχαρία Παπαντωνίου. Δύο(2)
κορνιζαρισμένες φωτογραφίες
του ‘’Ιστορικού Σχολείου Κορυσχάδων’’. Ένας (1)πλαστικός
‘’Μυθολογικός’’ χάρτης του
Ν. Ευρυτανίας με τον Εύρυτο.

Ένας(1)κορνιζαρισμένος χάρτης
του νομού Ευρυτανίας. Ένας(1)
κορνιζαρισμένος πίνακας με
θέμα ‘’Τα κάλαντα’’ του Λύτρα.
Μία φωτογραφία σε κορνίζα του
παλαιού Μοναστηριού Προυσού Ευρυτανίας. Ένα(1)κορνιζαρισμένο φωτογραφικό άλμπουμ
με θέμα ‘’Ευρυτανία - Τόπος Ιστορία’’. Ένας κορνιζαρισμένος
πίνακας του ‘’Πάντα βρέχει’’ και

ένας(1)της Ι. Μονής Τατάρνας.
Μία(1)φωτογραφία σε κορνίζα,
του ανδριάντα του Κατσαντώνη.
Το ιατρικό κρεβάτι, το αρχείο
της κοινότητας και ότι χρήσιμο
υπήρχε στο πρώην Κοινοτικό
Γραφείο μεταφέρθηκαν και αυτά
στον Α’ όροφο του Κέντρου μας.
Τέλος μέχρι τα Χριστούγεννα θα
έχουν τοποθετηθεί γραφεία και
βιβλιοθήκες για τις ανάγκες του
ιατρείου και των συνεδριάσεων όλων των συμβουλίων του
χωριού μας. Θα προσέξατε ότι
αναφερθήκαμε στο Κοινοτικό
μας Γραφείο με το πρόθεμα
πρώην. Πράγματι το Κοινοτικό
μας Γραφείο αποτελεί ανάμνηση
πλέον. Είχε ξεκινήσει να λειτουργεί
με Πρόεδρο τον Κώστα Κουρτέλη
και Γραμματέα τον Νίκο Παπαζαχαρία. Συμπτωματικά με το που
συνταξιοδοτήθηκε ο Γραμματέας
μας πέρασε η μπουλντόζα πάνω
από το κτίριο.(Νίκο, έφυγες κι
άφησες πίσω σου συντρίμια..)
Το γκρέμισμα του Κοινοτικού
Γραφείου έγινε στο πλαίσιο
μιας σειράς εργασιών που είναι
σε πλήρη εξέλιξη με σκοπό να
αποκτήσει το χωριό μας μια
πραγματική Πλατεία. Ο πέτρινος
τοίχος πίσω από Γραφείο απομακρύνθηκε, ένας αρκετά πλατύς δρόμος ανοίχθηκε πίσω από

αυτόν και για την στήριξη του
όμορου οικόπεδου υψώθηκαν
πανύψηλα τοιχία. Το τοπίο άλλαξε, ο τόπος δείχνει ότι άνοιξε,
ότι πήρε αναπνοές. Στο μέλλον
μάλλον όλοι θα καμαρώνουμε
για τον χώρο αυτό. Τουλάχιστον
έτσι ελπίζουμε..... Έχουμε και
άλλα καλά νέα. Η γέφυρα στον
Προυσό δόθηκε στην κυκλοφορία και τον φετινό χειμώνα δεν θα
δυσκολευτούν οι οδηγοί σ’ αυτό
το σημείο. Επίσης τα έργα διαπλάτυνσης-ασφαλτόστρωσης
του δρόμου προς τον Πρόδρομο
συνεχίζονται ακόμα και μέσα στο
χειμώνα. Στον γειτονικό μας Τόρνο ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση
της Αγίας Τριάδας και διαμορφώθηκε γύρω της μια υπέροχη
πλατεία. Περισσότερες πληροφορίες γι αυτά τα έργα μπορείτε
να διαβάσετε στις στήλες βήμα
του προδρόμου και βήμα του
Τόρνου στο παρόν φύλλο. Στο
Καρπενήσι τώρα, σύμφωνα με
δημοσιεύματα του τοπικού τύπου η δημοτική αρχή έχει βάλει
σκοπό να αλλάξει τη μορφή του
ιστορικού κέντρου της πόλης.
Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν, ο
προϋπολογισμός ανέρχεται στο
τεράστιο ποσό των 5.000.000,00€
περίπου και αναμένεται το ουσιαστικό. Η ένταξη του έργου στο
ΕΣΠΑ. Έχουμε κι άλλο όμως έργο
για το οποίο το ενδιαφέρον μας
είναι ζωηρό. Είναι η παράκαμψη
της Μακρακώμης με μήκος νέου
δρόμου 9,5Km. Το έργο αυτό
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και μοναδικό
εμπόδιο προς το παρόν φαίνεται
να είναι μόνο οι αντιδράσεις του
εμπορικού κόσμου της Μακρακώμης. Ας ελπίσουμε ότι αυτές
θα καμφθούν γιατί οι κάτοικοι και
οι επισκέπτες της Ευρυτανίας επιθυμούν να φθάνουν γρηγορότερα και ασφαλέστερα στον προορισμό τους και περιμένουν να
δουν έργα που θα βελτιώσουν
την πρόσβαση στο νομό μας.
Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι
στις 14 Αυγούστου ο Δήμαρχός
μας επισκέφτηκε το χωριό μας
και ανταλλάξαμε απόψεις για
το θέμα “έργα στην Καστανιά”.
Από την συνάντηση αυτή μας
έμεινε κάποια αισιοδοξία σχετικά με την πρόοδο των έργων
στην πλατεία…. Κλείνοντας το
θέμα “έργα” στο χωριό μας, να
πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε
την αδυναμία την πολιτείας να
χρηματοδοτήσει διανοίξεις δρόμων, αναπλάσεις, κ.λ.π. αλλά

πρέπει να θυμίσουμε και πάλι
στους αρμόδιους ότι ο Άγιος
Νικόλαος δεν μπορεί να περιμένει
επί μακρόν και ότι ο δρόμος της
Καστανούλας είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει, γιατί θα βελτιώσει
εξαιρετικά την πρόσβαση στην
Καστανιά και στα γύρω χωριά.
------------------------------------------

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ο Γραμματέας του χωριού
μας, ο Νίκος Παπαζαχαρίας,
προσέφερε για τριάντα περίπου
χρόνια τις υπηρεσίες του στην
Κοινότητα Καστανιάς, στον
Δήμο Προυσού και στο Δήμο
Καρπενησίου. Όποτε τον χρειαστήκαμε, ήταν στη θέση του
έτοιμος και πρόθυμος για να μας
εξυπηρετήσει σε ότι του ζητούσαμε. Το περασμένο καλοκαίρι
ο Νίκος πήρε την σύνταξή του
και εγκατέλειψε τα καθήκοντα του
Γραμματέα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και όλοι οι Καστανιώτες τον
ευχαριστούν και του εύχονται να
ζήσει πολλά χρόνια και να χαρεί
τη σύνταξή του.
Το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα και η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
μας διαβιβάζουν αρκετά συχνά
Δελτία Τύπου με ηλεκτρονικά
μηνύματα και μας ενημερώνουν
για τις ενέργειές τους. Η ενημέρωση μ’ αυτό τον τρόπο κρίνεται
εξαιρετική και τους ευχαριστούμε
πολύ.
---------------------------------------Τον περασμένο Φεβρουάριο,
ο Νίκος ο Λώρης έφερε στον
ξενώνα “ΕΥΡΥΤΗ” τον καλλιτέχνη
Γιάννη Αγγελάκα και πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία
μουσική παράσταση.
Μια τέτοια βραδιά επαναλήφθηκε και φέτος στον ξενώνα
του χωριού μας, την Κυριακή 11
Δεκεμβρίου 2011, με καλεσμένο
τον καλλιτέχνη Σωκράτη Μάλαμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ όμως
θα διαβάσετε στο επόμενο φύλλο μας ... Προς το παρόν σας
μεταφέρουμε μόνο ένα κομμάτι
από το διαφημιστικό της εκδήλωσης που μας άρεσε ιδιαίτερα.
*Ο Ξενώνας Ευρύτη βρίσκεται
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανιάς σε ένα ειδυλλιακό και
γαλήνιο περιβάλλον. Καστανιές,
πλατάνια, συκομουριές, τρεχούμενα νερά, φαράγγια και παλιά
μονοπάτια συνθέτουν ένα γαλήνιο σκηνικό που αιχμαλωτίζει
τον επισκέπτη, τον συνεπαίρνει

ΟΡΕΙΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΕΥΡΥΤΗ»
Στην Καστανιά Ευρυτανίας σε ένα πέτρινο παραδοσιακού ρυθμού κτίσμα σας
περιμένει για τις αποδράσεις σας στη φύση ο ορεινός ξενώνας ΕΥΡΥΤΗ.
Στις 4 σουίτες των 60 τμ μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα και όλες
είναι εξοπλισμένες με τζάκι, minibar και δορυφορική τηλεόραση.
Η ΕΥΡΥΤΗ διαθέτει και 2 μικρότερα δωμάτια 32 τμ το καθένα, στα οποία
μπορούν να φιλοξενηθούν έως 4 άτομα. Είναι εξοπλισμένα με minibar και δορυφορική τηλεόραση. Επίσης διαθέτει και 5 ξύλινα ανεξάρτητα διαμερίσματα
24 τμ. εξοπλισμένα όλα με ενεργειακό τζάκι και minibar, τα οποία διατίθενται
στην τιμή από 45 ευρώ/διανυκτέρευση για δύο άτομα χωρίς πρωινό.
Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας
για κρατήσεις είναι :

2237 023 578
6982 477733
Για μια πλήρη
ξενάγηση στο χώρο
επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας

www.evriti.gr

και του δίνει την ευκαιρία να
αποδράσει από τη “μουντή”
καθημερινότητα της μεγαλούπολης για το χρονικό διάστημα
που θα βρίσκεται εκεί.
---------------------------------------Ο καθηγητής Χρήστος Στρεμμένος ήταν πρεσβευτής μας
στην Ιταλία για έξι χρόνια. Αργότερα επέστρεψε στον Προυσό στον
τόπο καταγωγής
του και
έφτιαξε
στην αλλαντοποιεία
του το
ξακουστό πλέον προσούτο Προυσού. Το προσούτο
που του αρέσει να το αποκαλεί
με την αρχαία ονομασία ακροκώλιο(αλατισμένο χοιρινό μπούτι) γιατί θέλει τα προϊόντα του
να έχουν ελληνικό χαρακτήρα.
Πήρε το ρίσκο λοιπόν ο Πανεπιστημιακός καθηγητής Χρήστος
Στρεμμένος κέρδισε το στοίχημα
της παραγωγής στον ορεινό
Προυσό, κατάφερε να κάνει τη
ρεματιά της Μαύρης Σπηλιάς
τουριστικό προορισμό και το
πρατήριο της αλλαντοποιίας του
τόπο ξεκούρασης και γαστριμαργική γωνιά. Δεν σταμάτησε
όμως σ’ αυτό, συνεχίζει πάντοτε
ακούραστος να δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλης ή μικρής κυκλοφορίας έντυπα και να διαφημίζει
τον τόπο του και τελευταία παρουσίασε με άλλους επιστήμονες μια πρόταση-ανακάλυψη για
φθηνή ενέργεια που απασχολεί
πλέον την διεθνή επιστημονική
κοινότητα για την εγκυρότητά
της. Εμείς θεωρώντας τον κάτι
παραπάνω από πατριώτη, σας
μεταφέρουμε αποσπασματικά
κάποιες φράσεις του από συνέντευξή του στην εφημερίδα
ESPRESSO και βρίσκουμε την
ευκαιρία να τον συγχαρούμε για
μια ακόμη φορά.
“Η περιοχή δίνει δύναμη. Δεν
μπορώ να διανοηθώ ότι θα περάσει ένα καλοκαίρι και δεν θα
έρθω στον Προυσό. Θυμάμαι
τα παιχνίδια στα ποτάμια όταν
ήμασταν παιδιά. κάθε φορά
που επιστρέφαμε σπίτι μούσκεμα
μέχρι το κόκαλο μας τις έβρεχε
η μάνα μας, αλλά ήταν οι πιο
γλυκές στιγμές. Και τα φεγγάρια
στα ξέφωτα που μαζευόμασταν
τα καλοκαίρια, σμίγαμε με τους
φίλους, με κιθάρες και χορούς.”
“Αποφάσισα να ασχοληθώ
με τα αλλαντικά στον Προυσό
γιατί είναι προικισμένος τόπος.
Είναι ο καθαρός αέρας, η δροσούλα, τα κρυστάλλινα νερά
από τους χειμάρρους που τρέχουν ανάμεσα στα πανύψηλα
πλατάνια.”
---------------------------------------Η συγχωριανή μας Άννα Αντ.
Ματθαίου, κόρη της Μαρίας
Χριστ. Σταθοπούλου, είναι η νέα
συμβολαιογράφος στο Καρπενήσι. Το γραφείο της βρίσκεται
απέναντι από τον ΟΤΕ, στην οδό
Ζαχαρία Παπαντωνίου αριθμ. 2.
Όπως κάθε ξεκίνημα χρειάζεται
ενθάρρυνση και βοήθεια, έτσι
και η Άννα μας περιμένει για να
στηρίξουμε τα πρώτα βήματά
της ως συμβολαιογράφου. Εξ
άλλου η αγάπη για τον τόπο
καταγωγής της μάνας της είναι
δεδομένη χειμώνα-καλοκαίρι
και περιμένει έμπρακτα και τη
δική μας εκτίμηση, υποστήριξη
και αγάπη. Της ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία.

